Stimați colegi
Vă învit la ședința Consiliului FJSC, luni, 10 octombrie ora 14, sala 614 cu ordinea de zi:
1. Aprobarea minutei ședinței Consiliului din 12 iulie 2016
2. Analiza Admiterii 2016
3. Discutarea cererii prof univ dr hab. Cecilia Tohăneanu de a conduce doctorate în cadrul Scolii
doctorale in Stiințele Comunicării
4. Informare privind situația financiară a FJSC, statele de funcții, formele de plată în anul univ
2016-17
5. Aprobarea calendarului alegerilor pentru membrii Consiliul Departamentului Comunicare,
reprezentanți Departament Comunicare în Consiliul FJSC, director de departament,
Departamentul Comunicare
6. Tehnologia ID si inregistrarea cursurilor video pe platforma edocemus.ro
7. Diverse (reconfirmarea aprobării listei de colaboratori, aprobarea cererilor de a preda la alte
universități etc)
NB Cu această ocazie vom stabili ziua în care se vor ține Consiliile, în funcție de orarul general al
facultății; de asemenea dl Oscar Stanciulescu va prezenta sistemul de vot pe platforma FJSC, pentru
consultările online

Minuta Consiliului FJSC, 12 iulie 2016
Consiliul a discutat structura planurilor de învățământ. Consiliul a aprobat proiectele planurilor cu
următoarele precizări:
1. Nivel licență
a. Introducerea unei ore de curs la Jurnalism online si la Productie online, precum și la Tehnici
avansate de lucru în agenția de presă
b. Crearea Atelierelor – Jurnalism , relatii publice, publicitate in sem II – 0c + 2 s
c. Introducerea cursului Fundamente ale stiințelor sociale, anul I, sem II, 2c + 2s
d. Posibilitatea oferirii unui curs de Politologie în regim facultativ
e. Înlocuirea cursului opțional Jurnalism și artele spectacolului cu un curs dedicat jurnalismului de
opinie
f. Rocada între mai multe cursuri, la nivelul aceluiași an, între sem I si sem II
2. Nivel master
a. Menținerea cursurilor de tip ”Proiect aplicativ în ...” care, prin conținut, sunt echivalente ale
practicii
b. Planul materului Producție multimedia si audio-video conform propunerilor formulate de
dna prof univ dr Georgeta Drulă

