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FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2019 - 2020
1.Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

1.2 Facultatea/Departamentul

FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE
COMUNICĂRII

1.3 Departamentul

ANTROPOLOGIE CULTURALA SI COMUNICARE

1.4 Domeniul de studii

STIINTE ALE COMUNICARII

1.5 Ciclul de studii

Licență

1.6 Programul de studii/Calificarea

Jurnalism/CRP/Publicitate

2.Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Strategii ale comunicării în limba franceză

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lector dr. Camelia Cusnir

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lector dr. Camelia Cusnir

2.4 Anul de
studiu

2.6 Tipul de
evaluare

1 2.5 Semestrul

2

Verificare

2.7 Regimul
disciplinei

Obligatoriu

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) - 200 (8 credite x 25/27
h/credit)
3.1 Număr de ore pe
săptămână

2

din care: 3.2 curs

3.4 Total ore din
planul de învăţământ

28 din care: 3.5 curs

1

3.3 seminar/laborator

1

14 3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp

Ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

10

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

30

Tutoriat

5

Examinare finală

20

Examinare pe parcurs în cadrul seminarului
Alte activităţi ..................................................
3.7 Total ore studiu individual

75

2

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7)
3.10 Numărul de credite

105
4

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Cunoașterea limbii franceze la nivel minim intermediar B2

5.Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului

Condițiile de frecvență sunt cele fixate de LEN/2011.
Studentul este considerat prezent în condițiile in care
participă la întregul curs și/sau seminar Studenții se
vor prezenta la prelegeri la ora afișată, nu se admit întârzieri mai mari de 15 minute. Studentul care intarzie
mai mult de 15 minute poate participa la curs/seminar,
dar va fi considerat absent (cu exceptia cazurilor medicale). Nu este permisă folosirea telefoanelor mobile în
timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii
de curs în vederea preluării apelurilor telefonice personale. Se pot folosi laptopurile si tabletele pentru luarea notițelor. Cursul poate fi inregistrat, daca este obtinuta aprobarea titularului de curs. Nu este permisă
deranjarea cursului prin dialoguri interpersonale, ascultarea muzicii, trimiterea de SMS, comunicare pe
Facebook, Twiter, orice alte retele sociale, ieșirea și
intrarea în și din sală.

5.2 de desfăşurare a seminarului/ Condițiile de frecvență sunt cele fixate de LEN/2011.
laboratorului
Studentul este considerat prezent în condițiile in care
participă la întregul curs și/sau seminar Studenții se
vor prezenta la prelegeri la ora afișată, nu se admit întârzieri mai mari de 15 minute. Studentul care intarzie
mai mult de 15 minute poate participa la curs/seminar,
dar va fi considerat absent (cu exceptia cazurilor medicale). Nu este permisă folosirea telefoanelor mobile în
timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii
de curs în vederea preluării apelurilor telefonice personale. Se pot folosi laptopurile si tabletele pentru luarea notițelor. Cursul poate fi inregistrat, daca este obtinuta aprobarea titularului de curs. Nu este permisă
deranjarea cursului prin dialoguri interpersonale, ascultarea muzicii, trimiterea de SMS, comunicare pe
Facebook, Twiter, orice alte retele sociale, ieșirea și
intrarea în și din sală.
Nerespectarea termenelor de predare a temelor atrage
după sine neluarea in considerare a respectivelor teme
in economia notei finale.
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6.Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

-

Competenţe transversale

-

Dezvoltarea unor abilități de a proiecta, realiza
și promova un proiect editorial în limba
franceză
Dobândirea unor cunoștințe de redactare și de
comunicare/promovare în limba franceză
Dezvoltarea capacității de a lucra în echipă
pentru realizarea unui proiect
Incurajarea utilizării competențelor profesionale dobândite și la alte discipline în limba
franceză

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul/seminarul are ca scop să îi familiarizeze pe studenți cu competențele necesare producerii și promovării unui jurnal online. În plus, ei vor avea ocazia
de a face acest lucru în franceză, exploatând în scop
profesional cunoștințele lingvistice deja dobândite și
având ocazia de a le îmbunăți.
Profitând de caracteristicile compozite ale grupei de
franceză care regrupează studenți din toate cele trei
specializări (Jurnalism, Relații Publice și Publicitate),
cursul/seminarul va putea fi organizat astfel încât
fiecare specializare să valorifice competențele sale
specifice: studenții de la jurnalism vor fi responsabili
pentru redactarea articolelor, cei de la CRP și Publicitate vor avea sarcina definirii unei strategii de promovare și a punerii ei în practică.

7.2 Obiectivele specifice

Cursul/seminarul le va oferi studenților posibilitatea de
a lucra în echipă, de a aprofunda cunoștințele de limba
franceză într-un context profesional (redactarea și
promovarea unei publicații).
Realizarea unei astfel de publicații studențești poate
contribui la creșterea notorietății FJSC în rândul publicului țintă prin partenariatele care vor fi dezvoltate,
funcționând ca o vitrină pentru competențele câștigate
de studenți în timpul pregătirii academice.

8.Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de
predare

Observaţii

4

1. Prezentarea cursului/seminarului. Obiective, modal- -Prelegere
ități de evaluare.
și interacțiCriterii de selectie a informatiilor. Ierarhizarea informati- une cu stuilor. Colectarea informatiilor. Surse si instrumente.
denții

2 ore

2. Unghiuri de abordare a articolelor. Exemple: presa Prelegere și
franceză

2 ore

3. Genuri jurnalistice în presa franceză: interviul

2 ore

interacțiune
cu studenții
Prelegere și
interacțiune
cu studenții

4. Jurnalismul online în Franța: Médiapart; Rue89; huffin- Prelegere și
gtonpost.fr

2. ore

interacțiune
cu studenții

5. Genuri jurnalistice în presa franceză: portretul

Prelegere
și interacțiune cu studenții

2 ore

6. Genuri jurnalistice în presa franceză: ancheta

Prelegere și 2 ore
interacțiune
cu studenții

7. Pregătirea lansării unei publicații online. Dezvoltarea de Prelegere și 2 ore
partenariate. Identificarea unor influenceri. Planuri de pro- interacțiune
movare și difuzare.
cu studenții
Evaluarea cursului.
Bibliografie
Agnès, Y. , 2015, Manuel de Journalisme.L’écrit et le numérique, La Découverte, Paris.
Briggs, M., Robert, C., 2014, Manuel de journalisme web : Blogs, réseaux sociaux, multimédia, info mobile, Eyrolles, Paris.
Delengaigne, X., Joubert, T., 2013, Ecrire pour le Web - Vers une Écriture Multimedia,
Territorial,
Grevisse, B., Degand, A., 2012, Journalisme en ligne. Pratiques et recherches, DeBoeck, Bruxelles.
Martin-Lagardette, Jean-Luc, 2009, Le guide de l’écriture journalistique, La Découverte, Paris.

.
8.2 Seminar/laborator

Metode de
predare

Observaţii
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1. Prezentarea seminarului și a modalităților de evalu- Exerciţii
practice.
are. Ierahizarea informațiilor

2 ore

2. Punere în situație : Ședința de redacție. Alegerea Exerciţii
subiectelor. Tematici pentru interviu. Exemple din pre- practice.

2 ore

sa franceză.

3. Analiza interviurilor realizate

Exerciţii
practice.

2 ore

4. Punere în situație: Ședința de redacție. Alegerea Exerciţii
subiectelor. Realizarea unui portret. Exemple din presa practice.
franceză.

2 ore

5. Analiza portretelor realizate.

2 ore

Exerciţii
practice.

6. Punere în situație: Ședința de redacție. Alegerea
subiectelor. Realizarea unei anchete. Exemple din
presa franceză.

2 ore

7. Analiza anchetelor realizate.
Exerciţii
Promovarea publicației online în social media. Ali- practice.
mentarea cu informații. Evaluarea publicației (chestionar online). Concluzii. Evaluarea seminarului.

2 ore

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
- Utilizarea limbii franceze în context profesional (jurnalistic și de comunicare).
10.Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de
evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

- Capacitatea de a
redacta materiale
jurnalistice și de
comunicare în limba
franceză

Evaluare continuă
Proiect aplicativ

50%
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- Exprimare orală și
scrisă în limba
franceză
- Capacitate de analiză
- Capacitate de a lu10.5 Seminar/laboracra în echipă pentru
tor
realizarea unui
proiect
- Implicare în
înțelegerea și aplicarea cunoștințelor
predate

Evaluare continuă
Teme de seminar

50%

10.6 Standard minim de performanţă: Cunoștințe de bază privind redactarea unui text jurnalistic în limba franceză pe baza unei structuri date.

Data completării
27.09. 2019

Data avizării în department

Titularul de curs
Lector dr. Camelia Cușnir

Titularul de seminar
Lector dr. Camelia Cușnir

Semnătura şefului departament
Conf. dr. Antonio Momoc

