UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA
JURNALISM
DE ȘI
___________________
ȘTIINȚELE COMUNICĂRII
ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
I. EDUCAȚIE
Nr.
crt.
1

Denumire indicator

Subindicator 1

Număr total de studenți (pe cicluri și programe
de studii, conf. Anexei nr.4 la Raportul de
autoevaluare)

Număr total de candidaţi înscriși la examenul de
admitere
Master

Doctorat

Licență

3

Număr

1055

Licență

2

Subindicator 2

Număr total de candidați admiși
Master

Doctorat

Program 1 CRP IF
Program 2 J IF
Program 3 PUB IF
Program 1 CRP ID
Program 2 J ID
Program 3 PUB ID
Program 1 CCPRP
Program 2 JP
Program 3 MIMM
Program 4 MMDS
Program 5 MMGP
Program 6 PMAV
Program 7 TMCS
Program 8 CRU
Program 9 JT
Școala Doctorală
Program 1 CRP IF
Program 2 J IF
Program 3 PUB IF
Program 1 CRP ID
Program 2 J ID
Program 3 PUB ID
Program 1 CCPRP
Program 2 JP
Program 3 MIMM
Program 4 MMDS
Program 5 MMGP
Program 6 PMAV
Program 7 TMCS
Program 8 CRU
Program 9 JT
Școala Doctorală

254
262
239
33
23
46
49
18
16
12
19
29
7
41
48
105
124
73
23
23
45
25
15
15
13
16
22
11
29
35

Indicații

4

Număr programe de studii autorizate şi
acreditate

5

Număr programe de studii funcţionale (active)

6

Număr total de discipline opționale incluse în
planul de învățământ

Licență
Master
Licență
Master

Licență

Program 1 CRP IF
Program 2 J IF
Program 3 PUB IF
Program 1 CRP ID
Program 2 J ID
Program 3 PUB ID

Master

Licență

7

Numărul de ore pentru stagiile de practică de
specialitate solicitate de la studenți
Master

Licență

8

Raportul între numărul de absolvenți, care au
promovat examenul de licență/disertație pe
număr de studenți admiși la începutul ciclului
Master

9

Număr studenți la master care provin din
licențiații facultății, indiferent de promoție

Program 1 CRP IF
Program 2 J IF
Program 3 PUB IF
Program 1 CRP ID
Program 2 J ID
Program 3 PUB ID
Program 1 CCPRP
Program 2 JP
Program 3 MIMM
Program 4 MMDS
Program 5 MMGP
Program 6 PMAV
Program 7 TMCS
Program 8 CRU
Program 9 JT
Program 1 CRP IF
Program 2 J IF
Program 3 PUB IF
Program 1 CRP ID
Program 2 J ID
Program 3 PUB ID
Program 1 CCPRP
Program 2 JP
Program 3 MIMM
Program 4 MMDS
Program 5 MMGP
Program 6 PMAV
Program 7 TMCS
Program 8 CRU
Program 9 JT

6
9
6
9
11
12
9
11
12
9
0
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
0,80
0,70
0,55
0,50
0,60
0,57
0,31
0,33
0,55
0,31
1 abs din altă promoție
0,30
1 abs din altă promoție
0,74
0,35
107

Cu excepția anului terminal.

Număr studenți la master care provin din
10 licențiații altor facultăți ale Universității din
București, indiferent de promoție
Număr studenți la master care provin din
11 licențiații altor universități, indiferent de
promoție
Număr studenți străini (non Erasmus)
12
înmatriculați
Numărul total de studenți care au plecat cu
13
burse Erasmus
Numărul total de studenți care au venit cu burse
14
Erasmus
Numărul total de studenți care au întrerupt
15
studiile
16 Numărul total de studenți exmatriculați

17 Numărul total de studenți transferați

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Număr total de posturi didactice din statele de
funcții
Număr cadre didactice titulare la nivel de
facultate
Număr cadre didactice asociate la nivel de
facultate
Număr programe de studii cu predare integrală
în limbi străine la nivel de cicluri
Număr de discipline predate în limbi străine pe
program de studiu, în afara programelor
Număr cadre didactice străine invitate pentru
prelegeri la facultate
Număr cadre didactice Erasmus - incoming
Număr cadre didactice Erasmus - outgoing
Număr doctorate în cotutelă la nivel național
finalizate la sfârșitul în anului universitar
Număr doctorate în cotutelă la nivel
internațional finalizate la sfârșitul anului
universitar
Număr conducători de doctorat cuprinşi la
şcoala doctorală din cadrul facultăţii
Număr programe postuniversitare
Număr programe integrate derulate de minim
două facultăți

28

20
Licență
Master
Licență
Master
Licență
Master
Licență
Master
Licență
Master
La o altă instituție de
învățământ superior
De la o altă instituție de
învățământ superior

3
5
13
7
21
0
29
0
165
43
0
2
101
39
109 - doar colaboratorii

Licență
Master
Licență
Master

0
2
16
0
5
5
7
0
0
10

Licență

0
0

30

Număr programe integrate derulate de minim
două facultăți

Numărul total de grupuri de discuții online
31 folosite pentru predare: Yahoo, Google,
Dropbox, Facebook, Moodle etc.

Master

2
109

În colaborare cu Facultatea de Istorie și cu Facultatea de Teologie
Ortodoxă.
Grupuri de Facebook și Whatsapp, folosite pentru predare și
gestionarea lucrărilor de licență

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ___________________
ANUL 2019
II. CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumire indicator

Subindicator

Număr cadre didactice angajate cu normă întreagă de
cercetare fără normă didactică
Număr cercetători angajați cu normă de bază
Număr total de conferințe organizate la nivel de facultate cu
participare internațională de minimum 20%
Număr total manifestări științifice organizate la nivel de
facultate (altele decât cele de la punctul 3)

5

Număr participări la conferințe naționale

6

Număr participări la conferințe internaționale organizate în
România

7

Număr participări la conferințe internaționale organizate în
străinătate

8

Număr de cărți publicate ca unic autor la edituri naționale

9

Număr de cărți publicate ca unic autor la edituri din
străinătate

10 Număr de cărți publicate în colaborare la edituri naționale

Număr

Indicații

0
0
1
4
Personal didactic
Personal de cercetare
Doctoranzi
Personal didactic
Personal de cercetare
Doctoranzi
Personal didactic
Personal de cercetare

Doctoranzi
Personal didactic
Personal de cercetare
Doctoranzi
Personal didactic
Personal de cercetare
Doctoranzi
Personal didactic
Personal de cercetare

9

23

37

2

0

2

Nu există în această listă următorii
indicatori, care nu trebuie confundați cu
indicatorii privind volumele publicate în

10 Număr de cărți publicate în colaborare la edituri naționale

11

12

13

14

15

16

Doctoranzi
Personal didactic
Număr de cărți publicate în colaborare la edituri din
Personal de cercetare
străinătate
Doctoranzi
Edituri naționale
Număr de volume coordonate (ca unic editor sau în
coordonare)
Edituri din străinătate
Personal didactic
Număr articole publicate în reviste indexate Web of Science Personal de cercetare
Doctoranzi
Personal didactic
Număr studii în volume ale unor conferințe indexate ISI (ISI
Personal de cercetare
Proceedings)
Doctoranzi
Personal didactic
Număr articole în reviste indexate BDI (conform
Personal de cercetare
metodologiei CNATDCU)
Doctoranzi
Personal didactic
Număr articole publicate în reviste neindexate
Personal de cercetare
Doctoranzi

17 Număr de reviste indexate ISI ale facultății
18 Număr de reviste BDI ale facultății (minim 3 baze de date)
Număr proiecte de cercetare cu finanțare națională de la
19
bugetul de stat
Număr proiecte de cercetare cu finanțare națională din
20
fonduri private
Număr proiecte de cercetare cu finanțare din fonduri
21
europene
Număr proiecte de cercetare cu finanțare internațională din
22
alte surse decât cele europene
23 Număr brevete de invenţii
24 Număr de studenți implicați în proiecte de cercetare

1

2
0
6

Nu există în această listă următorii
indicatori, care nu trebuie confundați cu
indicatorii privind volumele publicate în
colaborare:
1. Capitole în volume publicate la
edituri naționale - 9
2. Capitole în volume publicate la
edituri internaționale - 5
(vezi Anexa 6)

5

12

7

0
2
10
0
4
6
0
24

Se vor lua în considerare proiectele care
au primit finanțare și care au fost
derulate în perioada Ianuarie 2019Decembrie 2019, indiferent de data la
care au început să fie implementate.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ___________________
ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
III. MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAȚIE
Nr.
crt.
1

Denumire indicator

Număr prodecani, din care:

Subindicator
Lector
Conferențiar
Profesor

Număr

Indicații

1
1

Alta categorie:

2

Număr membri în Consiliul Facultății, din care:

3

Număr de persoane angajate pe un post didactic
auxiliar, din care:

4

5

Cadre didactice
Studenți licență
Studenți master
Studenți doctorat
Cercetători
Secretariat școlaritate
Secretariat
decanat/departamente
Laborant, tehnician, etc.

21
3
2
1
6

Număr de reclamații depuse la Secretariatul
facultății

Suma investită din veniturile proprii ale facultății

În resursa umană (cursuri
perfecționare, conferințe, etc)

3.814,95 RON

6 secretari + 3 administratori

Se vor lua în considerare cererile, petițiile sau
sesizările formulate în scris sau prin poștă
electronică, prin intermediul cărora un reclamant
(organizație, grup de persoane sau persoană fizică)
își exprimă nemulțumirea cu privire la serviciile
facultății (actul educațional, serviciile
administrative, infrastructura și dotările facultății sau
alte aspecte pentru care facultatea, conducerea sau
personalul facultății se fac direct răspunzători).
Se vor lua în considerare deconturile și achizițiile
realizate din bugetele proprii facultății, chiar dacă
actele sunt procesate la rectoratul Universității. Daca
o facultate nu are cheltuieli din venituri proprii, se va
include specificarea „nu este cazul”.

5

Se vor lua în considerare deconturile și achizițiile
realizate din bugetele proprii facultății, chiar dacă
actele sunt procesate la rectoratul Universității. Daca
o facultate nu are cheltuieli din venituri proprii, se va
include specificarea „nu este cazul”.

Suma investită din veniturile proprii ale facultății
Dotări cu echipamente și
mobilier

Număr de locuri în sălile de lectură ale
bibliotecii facultății
Număr total de volume aflate în biblioteca
7
facultății
Număr total de titluri aflate în biblioteca
8
facultății
Număr total de persoane angajate în cadrul
9
bibliotecii facultății
Număr de persoane angajate în cadrul bibliotecii
10 cu studii superioare de biblioteconomie sau
filologie
6

11 Număr proiecte de dezvoltare instituțională

Licență
Master
Doctorat
Număr cazuri vizând personalul din facultate
Personal didactic
13 care au făcut obiectul activității Comisiei de etică Personal didactic auxiliar și
nedidactic
a Universității
Personal didactic
Număr cazuri vizând personalul din facultate
14 care au făcut obiectul activității Comisiei de
disciplină
Număr de burse private câștigate de studenții
12
facultății

35
19.524
11.388

Se vor lua în considerare atât cărțile și publicațiile
periodice în format fizic, cât și publicațiile în format
electronic (pe CD sau DVD)

4
2

Se verifică dacă biblioteca este încadrată cu
personal cu studii superioare de biblioteconomie sau
filologie.
A nu se confunda un proiect de dezvoltare
instituțională cu un plan de dezvoltare instituțională.
Un proiect de dezvoltare instituțională reprezintă un
ansamblu de activități ce au la bază un obiectiv
precis, sunt organizate conform unei secvențe logice,
sunt desfășurate metodic și au un buget propriu
provenit din surse interne sau externe. Activitățile ce
constituie baza unui proiect de dezvoltare
instituțională răspund unor nevoi resimțite pe plan
organizațional și sunt realizate pentru a îmbunătăți
calitatea serviciilor oferite, condițiile de muncă,
poziționarea și imaginea organizației în comunitate
etc.
Se vor lua în considerare bursele oferite din fonduri
externe în cadrul unor parteneriate dintre facultate și
alte instituții (companii sau firme private, organizații

Număr cazuri vizând personalul din facultate
14 care au făcut obiectul activității Comisiei de
disciplină

Personal didactic auxiliar și
nedidactic

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ___________________
ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
IV. INTERACȚIUNEA CU SOCIETATEA
Nr.
crt.

Denumire indicator

1

Număr cadre didactice şi cercetători titulari antrenaţi în
elaborarea de politici publice (legi, proceduri, etc.)

Număr

Subindicator
0

Link sau document care să ateste implicarea
Se vor lua în considerare următoarele aspecte: (1) Aparițiile media ale
reprezentanților facultății (cadre didactice, cercetători, doctoranzi,
studenți) pentru care aceștia își asumă afilierea instituțională a Facultății.
(2) Aparițiile în presă despre evenimente derulate în cadrul Facultății,
chiar dacă nu există o luare de poziție a unui reprezentant. (3) Aparițiile în
presă ce vizează prezentarea unor studii realizate de Facultate.

2

Număr apariţii în mass – media (presa scrisă, radio,
televiziune)

47

3

Număr de comunicate de presă trimise

0

4

Număr de buletine informative

0

5

Număr de reviste studenţeşti

0

6

Număr programe/acţiuni de responsabilitate socială

4

7

Număr de asociații tip ALUMNI

0

8

Număr absolvenți înscriși în asociația/asociațiile tip
ALUMNI

0

9

Număr studenți la master care lucrează full-time

n/a

10

Număr studenți la master care lucrează part-time

n/a

11

Număr de competiții sau concursuri la care au
participat studenți

Organizate de
facultate

Indicații

2

Se va lua în considerare numărul de mesaje de tip newsletter transmise în
numele unei facultăți, al unui program de studiu, al unui proiect
implementat de facultate etc.
Se vor lua în considerare revistele studențești care au lansat cel puțin un
număr în perioada anului universitar 2018-2019.
Link sau document care să ateste organizarea programului/acțiunii
Absolvenți ai Universității din București, din țară și din străinătate, înscriși
în asociație, care susțin material și financiar instituția în activitățile
didactice, educaționale și de cercetare științifică.

11

Număr de competiții sau concursuri la care au
participat studenți

12

Număr premii câștigate de studenți la
competiții/concursuri

13

Număr premii / distincții acordate cadrelor didactice

14

Număr școli de vară organizate de facultate

15

16

Număr studenți participanți la școlile de vară

Număr de companii tip spin-off

Organizate în
afara facultății
Naționale
Internaționale
Naționale
Internaționale

6
33
2
3
1
1

Organizate de
facultate
Organizate în
afara facultății

n/a
n/a
0

Dacă există situația ca același student să fi participat la mai multe școli de
vară în anul universitar de raportare, atunci se vor număra participările
acestuia ca elemente distincte.
Firme înfiinţate pe baza unui rezultat obţinut dintr-un proiect de
cercetare derulat de Universitatea din București, în vederea producerii şi
comercializării rezultatelor pe piaţă.

