UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
SCOALA DOCTORALA DE STIINTE ALE COMUNICARII
Școala Doctorală de Științe ale Comunicării (SDSC) este o instituţie de referinţă în
peisajul academic din România. Ea a fost cronologic prima Școală doctorală de științe ale
comunicării și se distinge prin calitatea științifică a tezelor de doctorat, prin racordarea tematicii
la tendințele actuale din cercetarea în științe ale comunicării, prin realizările științifice și prin
traseul academic/profesional al celor care au dobândit titlul de doctor în cadrul școlii noastre.
Încă din anul 2003, FJSC a început demersurile pentru crearea unei școli doctorale, pe baza
experienței academice a cadrelor didactice proprii şi în colaborare cu cadre didactice de la alte
facultăţi. Când domeniul ”științe ale comunicării” a fost introdus în cadrul normativ legal, ca
specializare în domeniul științelor sociale, au fost create premisele insituționalizării acestui câmp
științific. Școala doctorală funcționeazăautonom din 2008.
Programul de studii doctorale se bazează pe o abordare pluri-disciplinară a comunicării şi
cuprinde următoarele direcţii de cercetare:

media și spațiul public, comunicare politică,

antropologia media, comunicare interculturală, popular culture, semiotica media, discursul
media, studii de gen, media și religie, relații publice, comunicare internațională, industrii
culturale,economia mass-media, filosofia comunicării, etică și relații publice, științele informării
și documentării; utilizatorii de informații și managementul cunoașterii; cunoaștere și informație
în domeniul sănătății.
Studiile doctorale se desfăşoară pe o durată de trei ani care se încheie cu susţinerea publică
a tezei de doctorat. Conform legislației în vigoare, absolvirea în prealabil a unui program de master
de doi ani este o cerință obligatorie.
Școala Doctorală de Științe ale Comunicării (SDSC) are următoarele obiective:


pregătirea teoretică și metodologică în științele comunicării la standarde academice;



dobândirea unor competențe interdisciplinare şi de expertiză în științele comunicării;



corelarea programului doctoral cu activități și proiecte de cercetare în cadrul FJSC;



desfășurarea programului doctoral într-un mediu academic de excelență, care oferă o
multitudine de resurse și facilități educaționale și de cercetare

