Raport de auto-evaluare a Școlii Doctorale de Științe ale Comunicării (SDSC)

1.Introducere
1.1. Poziționarea școlii doctorale în cadrul UB, precum și la nivel național și
internațional
SDSC este școala doctorală de referință în acest domeniu, în peisajul academic din România. Ea
fost cronologic prima școală doctorală de Științe ale Comunicării și domină acest peisaj prin
calitatea științifică a tezelor de doctorat, prin racordarea tematicii la tendințele actuale din
cercetarea în Științe ale Comunicării pe plan mondial, prin realizările științifice și prin traseul
academic al celor care au dobândit titlul de doctor în cadrul școlii noastre.

1.2.Scurt istoric retrospectiv al școlii doctorale
Încă din anul 2003, FJSC a început demersurile pentru crearea unei școli doctorale, pe baza
cadrelor didactice proprii şi în colaborare cu cadre didactice de la alte facultăţi. Ani de zile neam luptat cu indiferența autorităților și cu preconcepțiile celor care, în totală necunoaștere a
evoluțiilor științifice occidentale, ignorau nu numai importanța acestui domeniu, ci chiar
existența sa. Datorită eforturilor noastre ”Științe ale Comunicării” au fost introduse în cadrul
normativ legal, ca specializare în domeniul științelor sociale, ceea ce a creat premizele
insituționalizării acestui câmp științific.

Școala doctorală a funcționat autonom din 2008 (anterior prof. univ. dr. Mihai Coman a condus
doctorate în Științe ale Comunicării în cadrul Școlii doctorale de Științe sociale). Inițial, echipa
SDSC (cadre didactice care au dreptul să conducă doctorate) a fost formată din: prof. univ. dr.
Petre Anghel (de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – decedat în 2014), prof. univ.
dr. Tudor Cătineanu (pensionare și retragere 2011), prof. univ. dr. Mihai Coman, prof. univ. dr.
Daniela Frumuşani, prof. univ. dr. Monica Spiridon (de la Facultatea de Litere); din anul
universitar 2014-2015 în această echipă s-a integrat prof. univ. dr. Camelia Beciu, iar în anul
2016 au primit abilitarea și au devenit parte a SDSC conf. univ. dr. Raluca Radu și conf. univ. dr.
Camelia Cmeciu. Precizăm că prof. univ. dr. Cecilia Tohăneanu a susținut examenul de abilitare
în martie 2016 și sperăm că va obține abilitarea în acest an.
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1.3.Scurtă descriere a procesului de elaborare și a structurii raportului de
autoevaluare
Raportul a fost elaborat pe baza rapoartelor de autoevaluare prezentate în 2013 și 2015 în fața
Consiliului FJSC. Informațiile au fost culese din documentele oficiale și arhiva SDSC, din Cvurile transmise de doctori și doctoranzi, din rapoartele fiecărui conducător de doctorat al SDSC.
Dna Andreea Meșteru, care asigură secretariatul SDSC, a strâns informațiile de la doctoranzii
regretatului prof. Anghel și a sintetizat datele în tabelele globale. Draft-ul raportului a fost
transmis colegilor din SDSC pentru lectură și completare.

Raportul cuprinde date referitoare la docoranzii existenți în anul de referință (2012) și la cei
înmatriculați între 2012-2016.

2. Analiza activității 2012-2016
2.1.Activitatea proprie a consiliului școlii doctorale
Consiliul SDSC este format, conform prevederilor Regulamentului IOSUD, din 3 membrii: Prof
univ dr Mihai Coman (director al CSUD), prof univ dr Mihaela Miroiu (SNSPA) și studenta
Alice Teodorescu. Începând din anul univ 2016-2017, prin creșterea numărului de conducători
științifici, Consiliul va fi lărgit, conform algoritmului din Regulamentul IOSUD.

Consiliul a avut întîlniri semestriale, concentrându-se asupra elaborării cadrelor normative: el a
dezbătut

și

definitivat

Regulamentul

SDSC

(http://www.fjsc.unibuc.ro/cercetare/scoala-

doctorala), punând accentul pe fixarea standardelor de asigurare a calității și a supervizat
elaborarea, cu sprijinul colegilor conf. univ. dr. Raluca Radu și asist. univ. drd. Daniel Dragnea
unui ”Ghid împotriva plagiatului” și unui îndrumar detaliat: ”Precizări privind elaborarea și
susținerea tezelor de doctorat”

2.2. Resursa umană a școlii doctorale și acoperirea subdomeniilor
Prof. univ. dr. Camelia Beciu : Comunicare politică; Media şi spaţiul public; Analiza
discursului

media

Prof. univ. dr. Mihai Coman : Antropologia mass media (mass media și mit, arhetip, ritual);
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Cultura media și religia; Construcția simbolică a identității (organizații, insituții politice, lideri
etc)
Prof. univ. dr. Daniela Frumușani: Semiotica mass media; Critical studies & Gender studies;
Publicitate
Prof. univ. dr. Monica Spiridon: Popular Culture; Comunicare interculturală (Identitate și
Branding cultural)
Precizăm că noile cadre didactice abilitate vor coordona începând din anul univ 2016-2017, teze
de doctorat în următoarele domenii:
Prof univ dr. Cecilia Tohăneanu: Filosofia comunicării; Etică și deontologie în comunicare
Conf univ dr Raluca Radu: Industriile culturale; Economia mass media
Conf univ dr Camelia Cmeciu: Relații publice; Comunicare internațională

2.3. Nr candidați la admitere & doctoranzi înmatriculați (pe ani și forme) – a se
vedea Tabel autoevaluare scoli doctorale UB -1

2.4.Modul de organizare a studiilor doctorale
 programul de pregătire bazat pe studii avansate
SDSC a funcționat cu planuri de învățământ modulare, cu tematici predate intensiv (2007-2008),
apoi cu un plan de învățământ contopit cu programul de master ”Teorii și metode în științele
comunicării”, cu pachete de cursuri obligatorii și opționale (2009 – prezent). Programul primului
ciclu asigură cunoașterea teoriilor și abordărilor contemporane din Științe ale Comunicării și
rădăcinile paradigmatice ale modelelor teoretice folosite în cercetarea modernă din acest
domeniu (ANEXA_5_Plan).

 programul individual de cercetare (inclusiv facilități)
Acest program are o structură mai flexibilă, în funcție de tematica lucrării. În SDSC am încercat
instituirea unor forme de asigurare a controlului calității cercetării în cadrul acestui parcurs,
proces care s-a instituționalizat treptat prin următoarele forme:
a. prezentarea publică, la terminarea programului de pregătire universitară avansată, a
proiectului de cercetare ştiinţifică elaborat de doctorand/ă în vederea realizării tezei
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de doctorat; rezultatul final al evaluării proiectului de cercetare ştiinţifică se exprimă
prin aprobarea proiectului de cercetare/a tezei
b. prezentarea rezultatelor de etapă ale cercetării pentru evaluarea periodică de către
Comisia de îndrumare
c. prezentarea unor rezultate ale cercetării în cadrul Atelierelor doctorale (inițiativă a
prof univ dr Camelia Beciu)
Studenții beneficiază de fondul de carte a bibliotecii FJSC, care, prin cele aproape 20.000
volume reprezintă cea mai mare bibliotecă de științele comunicării dinaceastă parte a Europei;
aici există un fond de carte dedicat numai doctoranzilor, cu lucări de actualitate din edituri
americane și vest-europene. Studenții au acces prin programul Anelis la articole de specialitate
din revistele prestigioase din științele comunicării și domeniile conexe.

 manifestări științifice & publicații
Doctoranzii participă la sesiunea internațională a FJSC, desfășurată de mai mulți ani sub
genericul ”Understanding transition” (http://www.fjsc.unibuc.ro/cercetare/conferintele-fjsc); de
asemenea

ei

participă

la

conferința

internațională

”Media

and

religion”

(www.mediaandreligion.ro) organizată de SDSC. De asemenea ei au fost prezenți și la alte
conferințe naționale și internaționale. În perioada 2012-2016, Școala doctorală de Științe ale
Comunicării a fost parte din câteva proiecte POSDRU, datorită indicatorilor din aceste proiecte
doctoranzii au beneficiat de stagii în străinătate și au participat la numeroase conferințe.
(ANEXA_4_2012_2016_Conferinte, ANEXA_4_2012_2016_Lista publicatii doctoranzi FJSC
și Tabel autoevaluare scoli doctorale UB -2 ).
 cooperări instituționale & co-tutele (naţionale, internaţionale, interdisciplinare)
In tradiția SDSC este invitarea unor personalități ale cercetării din acest domeneniu în calitate de
key-note speakers: Elihu Katz (SUA), James Grunig (SUA), Odille Riondet (Franța), Ștefan
Bratosin și Pascal Lardelier (Franța), etc.
În intervalul de referință au fost realizate parteneriate cu Universitățile din Cardiff, Paris(8),
Lyon (2), Toulouse, Grenoble (3), Wroclaw și, recent, University of Florida (Tampa) din SUA.
De asemenea am avut doctoranzi străini, între care, în intervalul 2012, Barbara Lammelein,
(Germania – în prezent cadru didactic la University of Applied Sciences, Frankfurt).
În intervalul de referință au fost înmatriculați următorii doctoranzi în co-tutelă:
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Alexandra IRIMESCU co tutela Univ de Lyon 2 –Univ.din Bucuresti;prof Jean Claude Soulages
si Daniela Frumusani; , Iulia Kretsch, Univ Bordeaux, prof. Roger Boudon, Mihai Coman.

2.5. Analiză probleme
În evoluția sa SDSC s-a confruntat cu următoarele dificultăți:
•

Fenomenul clonării științelor comunicării – numeroase cadre didactice abilitate să
conducă teze de doctorat în alte domenii conduc teze ancorate tematic în științele
comunicării (chiar dacă titlul obținut este în sociologie, filologie, științe politice etc), la
standarde mult sub nivelul acceptabil (în ceea ce privește cadrul teoretic, metodele de
cercetare, corpusul, calitatea interpretării, bibliografia de specialitate)

•

Dificultatea găsirii unor cadre didactice competente, din afara UB, dar în interiorul
consorțiului, pentru comisiile de susținere a tezelor

•

Obstacole birocratice în plata cadrelor didactice nominalizate în Comisiile de îndrumare

•

Numărul mare de doctoranzi care întrerup, prelungesc sau intră în perioada de grație,
ceea ce crează dificultăți în asigurarea continuității cercetării și generează dispropoții în
încărcarea coordonatorilor științifici

Nu există teze invalidate. Zdrobitoarea majoritate a traseelor doctorale eșuate este dată de
exmatricularea pe parcursul traseului doctoral, fie prin neîndeplinirea obligațiilor din contract, fie
la cerere.

2.6.Teze de doctorat susținute
In perioada 2012-2016 s-au susținut public un număr de 47 de teze doctorat.
(ANEXA_3_TEZE_SUSTINUTE_2012_2016)

2.7.Realizări notabile ale doctoranzilor & alumnilor școlii doctorale (ex. publicații,
premii, postdoc-uri prestigioase, angajări etc.)
Teze publicate
1. Moraru, Mădălina - Mit și publicitate- București, Nemira, 2009
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2. Bădău, Mihai Horea -Tehnici de Comunicare în social media, Iasi, Polirom, 2011
3. Iuhas, Florica.- Univers ceremonial, București, Ars Docendi, 2011
4. Radu, Radu. – Instituții culturale în tranziție, București, Nemira, 2011
5. Vasilendiuc, Natalia. - Cultura profesională a jurnaliștilor, București, Editura universității din
București, 2011
6. Maftei-Golopentia, Elena -

Comunicarea rituală în mediul academic, București, Ars

Docendi, 2012
7. Pletea, Irina.- Reprezentarea migrantului român în presă, București, Ars Docendi, 2012
8. Preoteasa, Manuela. -Economia mass media, Iaș, Polirom, 2012
9. Mitu, Bianca - Media si societatea civila; Bucuresti: Ars Docendi, 2013
10. Podaru Dan, Semiotica modei.Mutatii de gen in moda contemporană, Editura Universitatii
din Bucuresti,2013
11. Apostol Nicoleta, Neagu Anamaria, Irimescu Alexandra capitole in Gen si discurs in
organizatii.Gender and discourse in organizations, editor Daniela Rovenţa-Frumuşani
Bucuresti, Tritonic, 2013
12. Rudinschi Carolina Presa românească generalistă :de la print la online, Bucuresti, Editura
Tritonic, Colectia media, 2014
13. Mitarca Monica, Rudinschi Carolina, Prodan Elena capitole

in Gender, Mass media,

Representations.Social realities and Media Representations (editor Daniela RovenţaFrumuşani, Bucuresti, Editura Universităţii din Bucureşti 2014)
14. Daniela Aurelia Popa,, Autoreglementare și responsabilizare profesională în media 2014,
Editura Universității din București, București,
15. Matei, Antonia, Mass media, spațiu public, comemorare: reconstrucția simbolică a noilor identităţi
post-comuniste, 2014, Editura Universității din București, București
16. Găinar, Otilia-Alina, 2014, Realitate şi construcţie simbolică în documentarul de
televiziune, Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti,
17. Tasente Tanase, Comunicarea politica prin Social Media si reactiile publicului online,
Editura Universitara, Bucuresti, 2014
18. Anton, Anca, Popular Culture: Repere conceptuale şi metodologice pentru o cercetare
sistematică în spaţiul românesc, București, Ed. Universității din București, 2015
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19. Mircea Sava, Știință și comunicare. De la popularizare la comunicarea publică a științei,
Editura Universității din București, 2015
FJSC a fost inclusă pe lista facultăților in care Reprezentanța Comisiei Europene in Romania a
lansat cea de-a treia ediție a programului "Europa jurnaliștilor din amfiteatre" (2012), adresat
studenților, masteranzilor și doctoranzilor.
Prezențe științifice
•

În grantul ”Adequate Information Management” – Mihaela Păun, Elisabeta Șerban

•

În grantul internațional ”MediAct” – Daniela Popa

•

În grantul ”Universitatea pentru viitor” – Valentina Boureanu, Emilia Șercan

•

Participarea la două programe POSDRU pentru doctoranzi = burse, mobilitate
internațională, workshops, publicații

•

Organizarea a 2 workshop-uri cu tineri doctoranzi și cadre didactice în 2010 si 2011

•

Publicarea sistematică a unor broșuri on-line și realizarea unui site al grantului
(http://docspc.ro/)

•

Publicarea unui număr mare de articole scrise de doctoranzi în ”Jurnalism și comunicare”
(revistă cotată BDI)

•

Publicarea a trei volume ale Școlii doctorale din fondurile SDSC, cu titlul
”REPERE CONCEPTUALE și PERSPECTIVE TEORETICE ÎN ŞTIINTELE
COMUNICĂRII”

Misiune academică
SDSC a fost locul în care s-au format cadre didactice care activează acum atât în Universitatea
din Bucuresti, cât și în alte universități ale țării:
•

UB – Conf. univ. dr. Raluca Radu, Conf. univ. dr. Mădălina Moraru, Lect. univ. dr.
Mihaela Păun, Lect.. univ. dr. Manuela Preoteasa, Lect. univ. dr. Florica Iuhas, Lect.
univ. dr. Horea Bădău, Asist. univ. Anca Anton – Fac. de Litere, Lect. univ. dr. Valentina
Boureanu, Lect. univ. Otilia Găinar, Lect. univ. dr. Emilia Șercan, Asist. univ. drd. Irene
Buhăniță

•

Universitatea Tehnică de Construcții - Lect. univ. dr. Elena Maftei-Golopentia

•

Universitatea Dimitrie Cantemir: Lect. univ. dr. Mihaela Apostol

•

Universitatea din Galati – Lect. univ. dr. Daniela Popa
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•

Universitatea Spiru Haret – Asist. univ. dr. Cristina Dumitrescu, Asist. univ. dr. Anița
Vulcan

•

Universitatea “Andrei Șaguna” - Asist.univ. dr. Tănase Tasențe

•

Universitatea Dimitrie Cantemir- Lect.univ.dr. Monica Mitarcă

Doctoranzi ce au baza în UB sau alte universități din țară:
•

UB: Asist. univ. drd. Horia Moraru, Asist. univ. drd. Daniel Dragnea.

•

Universitatea Transilvania –Asist. univ. drd. Baican Arabella

•

Universitatea Transilvania –Lect. univ. dr. Briciu Victor
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