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Evaluarea cadrelor didactice
pentru anul universitar 2019-2020
Anul universitar 2019-2020 a fost un an dificil, marcat de debutul pandemiei, de trecerea
forțată în online, de un context angoasant, plin de necunoscute. Indiferent de acest context,
membrii Departamentului de Jurnalism au menținut activitatea didactică la standarde foarte
înalte (lucru demonstrat de evaluările studenților) și au continuat activitățile de cercetare și
activitatea administrativă.
În acest an universitar a depus dosarul de autoevaluare pentru programul de Jurnalism,
licență, gestionat de către Departamentul de Jurnalism. Acest program a fost

evaluat

ulterior pozitiv de către comisia ARACIS. De asemenea, a fost depus dosarul comun pentru
masteratele în științele comunicării, dintre care cinci sunt gestionate de către Departamentul
de Jurnalism. Și programele masterale au fost evaluate pozitiv de către ARACIS la începutul
anului universitar 2020-2021.
FJSC este partener, prin membrii Departamentului de Jurnalism, în:


rețeaua Digital News Report (coordonată de Institutul Reuters pentru Studierea
Jurnalismului de la Universitatea din Oxford)



rețeaua First Draft News



DPA/ Deutsche Welle



două proiecte Erasmus, parteneriate strategice: NewsReel 2 (continuare a NewsReel,
oct 2017-nov 2020) și MARPE Diplo project

În 2020, membrii departamentului au coordonat traducerea manualului UNESCO
„Journalism, ‘Fake News’ and Disinformation”, ca parte a organizării practicii în pandemie.
Manualul va fi publicat de UNESCO și de FJSC în 2021. De asemenea, în 2020 membrii
departamentului au coordonat a treia ediție a RP Arena, un concurs studențesc național de
relații publice.
În 2020 un membru al departamentului (lector univ. dr. Emilia Șercan) a fost președintele
juriului SuperScrieri, cel mai prestigios concurs dedicat jurnaliștilor profesioniști din
România. Lector univ. dr. Horea Bădău este Cercetător Titular la Laboratorul internațional
de Cercetare SIC.Lab Mediterrannee, de la Nisa: https://siclab.fr/membres.
Departamentul a avut, în anul universitar trecut, doi membri ai Agenției Române de
Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS și trei membri ai Consiliului
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare - CNATDCU
(prof. univ. dr. Camelia CMECIU, prof. univ. dr. Georgeta DRULĂ, prof. univ. dr. Raluca
RADU, alături de prof. univ. emerit Mihai COMAN). Membrii Departamentului de Jurnalism
coordonează două reviste științifice indexate de bazele de date internaționale relevante
pentru domeniul Științe ale Comunicării: Revista Română de Jurnalism și Comunicare și
Styles of Communication
La începutul anului 2020, membrii Departamentului de Jurnalism, alături de reprezentanți
ai societății civile, ai industriei de publicitate și relații publice, de avocați și de colegi de la
facultățile de comunicare publică din țară, au desfășurat o campanie de reintroducere în
Standardele ARACIS a disciplinelor Deontologie și Dreptul comunicării pentru programele
de licență în jurnalism, relații publice și publicitate. ARACIS a recunoscut importanța
capitală a acestor două discipline pentru liniile de studiu în comunicarea publică și a revenit
asupra erorii materiale prin care aceste materii fuseseră excluse din lista disciplinelor
obligatorii, respectiv lista disciplinelor recomandate.
Printre membrii Departamentului sunt mai mulți jurnaliști și specialiști de relații publice și
graficieni activi în domeniu: lector univ. dr. Alexandra BARDAN – art director, lector univ.
dr. Otilia GĂINAR – jurnalist & producător TVR1 (pentru emisiunea Banii tăi), lector univ.
dr. Manuela PREOTEASA – jurnalist EurActiv, manager EurActiv și HotNews, lector univ.
dr. Mircea SAVA – director RP Universitatea din București, lector univ. dr. Emilia ŞERCAN

– jurnalist PressOne, lector univ. dr. Valeriu TURCAN – consultant relații publice, lector
univ. dr. Valentin VÎLCU – jurnalist DC News, lector univ. dr. Daniela ZECA-BUZURA –
jurnalist TVR; realizator Mic dejun cu un campion, asistent univ. dr. Gheorghe ANGHEL art director, Basilica, asistent univ. drd. Bogdan OPREA – consultant comunicare publică.
Pentru anul universitar 2019-2020, toate cele 25 de cadre didactice ale Departamentului de
Jurnalism au depus fișa de autoevaluare, au fost evaluate de către colegi și au fost evaluate
de către studenții FJSC. Pe baza acestor documente, directorul Departamentului de
Jurnalism a evaluat activitatea profesională a celor 24 de colegi. În evaluările intercolegiale,
toți colegii au primit între 4,23 și 5 puncte, din 5 posibile, cu o medie pe întreg
Departamentul de 4,90. Evaluările din partea studenților pot fi consultate, în detaliu, pe siteul FJSC.
Pe baza evaluării activității didactice, de cercetare și administrative, pe baza autoevaluărilor,
a evaluărilor din partea colegilor și a evaluărilor din partea studenților, prof. univ. dr. Raluca
RADU, directorul Departamentului de Jurnalism a acordat calificativul FOARTE BINE
pentru toate cele 24 de cadre didactice din Departament, mai precis pentru:
Prof. univ. dr. Camelia CMECIU
Prof. univ. dr. Georgeta DRULĂ
Conf. univ. dr. Rodica ȘUȚU
Conf. univ. dr. Natalia VASILENDIUC
Lector univ. dr. Anca ANTON
Lector univ. dr. Alexandra BARDAN
Lector univ. dr. Horea-Mihai BĂDĂU
Lector univ. dr. Irene BUHĂNIȚĂ
Lector univ. dr. Otilia GĂINAR
Lector univ. dr. Florica IUHAȘ
Lector univ. dr. Mihaela PĂUN

Lector univ. dr. Manuela PREOTEASA
Lector univ. dr. Antonia MATEI
Lector univ. dr. Anamaria NICOLA
Lector univ. dr. Florian PETRICĂ
Lector univ. dr. Mircea SAVA
Lector univ. dr. Emilia ŞERCAN
Lector univ. dr. Valeriu TURCAN
Lector univ. dr. Valentin VÎLCU
Lector univ. dr. Daniela ZECA-BUZURA
Asistent univ. dr. Gheorghe ANGHEL
Asistent univ. drd. Oana CĂLIN
Asistent univ. drd. Mihail DRAGNEA
Asistent univ. drd. Bogdan OPREA.

De asemenea, Departamentul de Jurnalism are colaboratori extrem de prestigioși, care țin
ore de curs și de seminar, pentru programele de licență și de masterat ale FJSC. Lista acestor
colaboratori poate fi consultată pe site-ul FJSC.
Pentru această colaborare, care apropie predarea la nivel academic de standardele și
cerințele industriilor comunicării, le mulțumim!
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