FIŞA DISCIPLINEI
1.Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea/Departamentul

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚELE
COMUNICĂRII
JURNALISM
Științe ale comunicării
Licență
Jurnalism

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu

II 2.5 Semestrul

Genurile presei scrise
lect univ. dr Manuela Preoteasa
lect univ. dr Anamaria Nicola (Neagu), lect univ. dr
Bogdan Oprea
2 2.6 Tipul de
Examen 2.7 Regimul
obligatoriu
evaluare
scris disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe
3 din care: 3.2 curs
săptămână
3.4 Total ore din planul de 42 din care: 3.5 curs
învăţământ
Distribuţia fondului de timp

1

3.3 seminar/laborator

2

14 3.6 seminar/laborator

28
Ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ..................................................
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7)
3.10 Numărul de credite

14
22
28
…
4
…
32
100
5

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

Nu este cazul
Nu este cazul

5.Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Videoproiecție, utilizare internet
Videoproiecție, utilizare internet, flipchart/tablă
1

6.Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

●
●

●

●

Competenţe transversale

Înțelegerea termenilor specifici domeniului și a criteriilor care stau
la baza diverselor clasificări
Utilizarea conceptelor specifice diferitelor tipologii și identificarea,
prin gândire critică, a elementelor-cheie care definesc textele
jurnalistice și le diferențiează de restul textelor, precum și a
clasificărilor din perspectiva genurilor presei scrise
Opraționalizarea conceptelor studiate în sensul aplicării acestora,
prin gândire critică, la produse jurnalistice sau din sfera comunicării
identificate
Distingerea între genurile și speciile jurnalistice studiate, precum și
între acestea și categorii aparent similare, din sfera industriilor
comunicării

●

Formarea deprinderilor de aplicare în creații proprii a noțiunilor și
conceptelor dobândite, dezvoltarea abilităților de adecvare a
conținutului la genuri

●

Dezvoltarea competențelor de înțelegere și utilizare a tipologiilor în
formate care impun convergența și/sau integrarea mediilor.

●

Aplicarea în practică a conceptelor studiate, atât printr-o analiză
critică a unor produse din categoria genurilor presei, cât și prin
creații originale (secvențe ale unor creații originale), care să ateste
adaptarea conținutului la genurile, speciile jurnalistice studiate.

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

Studenții vor analiza critic produse jurnalistice și/sau de comunicare, din
perspectiva genurilor presei, potrivit clasificărilor studiate.
Studenții vor realiza creații originale, proprii, din genurile, speciile
jurnalistice studiate. Este necesar ca studenții să înțeleagă din perspectiva
căror criterii sunt realizate clasificările pe care le vor studia și filosofia
abordării. Paradigma va fi pragmatică, cursul va oferi oferi baza
conceptuală, iar seminarul, aplicabilitatea conceptelor.

8.Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
1. Elemente introductive cu privire la genurile,
Prelegere și discuții aplicate Operaționalizarea
speciile presei scrise. Varietatea genurilor (Agnes,
interactive
conceptelor teoretice,
2011: 185-199); modelul american, modelul
Prezentarea și problematizarea utilizând instrumentele
francez (Benson, Hallin, 2007: 37-38). Genuri
conceptelor cheie,
dobândite prin
informative. Genurile care
contextualizarea din
lecturile de
contextualizează/interpretative. Genuri de opinie
perspectivă istorică a
specialitate, le va oferi
Definiții și context. Relația cu „canalul”/„suportul”, conceptului de presă scrisă și studenților baza prin
cu tehnologia. Text vs. Text jurnalistic - Ce face ca
aducerea acestuia în
care vor putea adapta
un text să devină, formal, jurnalistic; „suport” (în
actualitate
competențele
accepțiunea Roșca, 2004: 50), coexistența
profesionale și
2

esteticului și a semanticului (Kientz, Vanoye, Lits,
apud Roșca, id)
Paradigma studierii genurilor presei scrise: viziuni
asupra clasificărilor, puncte de convergență,
abordarea pragmatică
Agnes, Y., 2011, Introducere în jurnalism, cap.
„Varietatea genurilor”, pp. 185 - 199
Benson, Hallin, 2007: 37-39 (“Writing styles and
narative schemas”)
Roșca, L., Producția textului jurnalistic, pp. 50-108
Roșca, L., 2006, „Textul jurnalistic” în Coman, M.
(coord.), Manual de Jurnalism, pp. 99-107

transversale dobândite
la provocările
profesionale în
schimbare.
2 ore

2. Genuri informative– specii de bază (criteriul
factual) și specii complexe, la granița cu alte genuri
Relatarea vs. știre – definiții; de la documentare la
scriitură; câmpuri evenimențiale; aspecte
diferențiatoare față de știre
Agnes, Y., 2011, Introducere în jurnalism, cap.
„Genurile primare” și „Relatarea”, pp. 200 - 237
Bâlbâie, R., „Relatarea” în Coman, M. (coord.),
Manual de Jurnalism, vol. 2, pp. 101-110
Roșca, L., Producția textului jurnalistic, pp.109-128

Prelegere, discuții aplicate
interactive, studii de caz

Studenții vor fi
încurajați să identifice
și să analizeze critic
posibile exemple,
precum și să parcurgă
literatură de
specialitate
suplimentară
2 ore

3. Genul informativ - specii complexe
Interviul din perspectiva genului publicistic –
importanța documentării, pregătirea și construcția
întrebărilor; atidudine și context, elaborarea,
structurarea și editarea interviului
Agnes, Y., 2011, Introducere în jurnalism, cap.
„Interviul”, pp. 255-267
Tolcea, M., „Interviul”, în Coman, M. (coord.),
Manual de Jurnalism, vol. 2, pp. 53-78

Prelegere și discuții aplicate
interactive, studii de caz

Studenții vor fi
încurajați să identifice
și să analizeze critic
posibile exemple,
precum și să parcurgă
literatură de
specialitate
suplimentară
2 ore

4. Genul informativ-interpretativ; specii complexe:
jurnalismul explicativ, analiza - definiții, tipologii,
tratarea informației, cheia factuală și contextuală
vs. opinie

Prelegere și discuții aplicate
interactive, studii de caz

Studenții vor fi
încurajați să identifice
și să analizeze critic
posibile exemple,
precum și să parcurgă
literatură de
specialitate
suplimentară
2 ore
Studenții vor fi
încurajați să identifice
și să analizeze critic
posibile exemple,
precum și să parcurgă
literatură de
specialitate
suplimentară

Salgado, S. Strömbäck J., 2012, 144-161

5. Reginele genului informativ: reportajul,
portretul, ancheta - speciile jurnalistice complexe,
adesea la granița dintre genuri și într-o convergență
de medii. Reportajul – noțiuni de bază (de ce
aparține genului informativ; definiții, tipologii,
unghi de abordare; emoție, nu opinie în reportajul
informativ). Portretul – noțiuni de bază.
Ancheta, un gen “cu multiple fațete” (Agnes, Y.,

Prelegere, discuții aplicate
interactive, studii de caz
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2011)
Informativ vs. Opinie – diferențe fundamentale
între genurile jurnalismului informativ și genurile de
opinie cu aplicare la speciile studiate
Agnes, Y., 2011, Introducere în jurnalism, cap.
„Reportajul” și „Ancheta”,”, pp. 239-267
Bâlbâie, R., „Portretul”, în Coman, M. (coord.),
Manual de Jurnalism, vol. 2, pp. 111-118
Roșca, L., „Reportajul”, în Coman, M. (coord.),
Manual de Jurnalism, vol. 2, pp. 9-52
Preda, S., „Ancheta”, în Coman, M. (coord.),
Manual de Jurnalism, vol. 2, pp 81-100

2 ore

6. Formele hibrid ale speciilor complexe;
convergențe între genuri. Provocări tehnologice.
Genurile de opinie – pamfletul, caricatura

Consolidarea conceptelor
Studenții vor fi
predate în prelegerea
încurajați să identifice
anterioară. Prelegerea, discuții și să analizeze critic
aplicate interactive,
posibile exemple,
McQuail, D., Deuze, M., 2020, pp. 400-413 (cap. 13
exemplificarea
precum și să parcurgă
„Media genres, formats and texts”)
literatură de
Ulmanu, A.B., „Un gen de graniță: Feature” în
specialitate
Coman, M. (coord.), Manual de Jurnalism, vol. 2,
suplimentară
pp. 119-131
2 ore
7. Genurile de opinie; comentariul și formele lui –
Consolidarea conceptelor
Studenții vor fi
tipologii și argumentare; alte produse media ale
predate în prelegerea
încurajați să identifice
genului de opinie
anterioară. Prelegerea, discuții și să analizeze critic
Agnes, Y., 2011, Introducere în jurnalism, cap.
aplicate interactive,
posibile exemple,
„Comentariile”, pp 293-305
exemplificarea
precum și să parcurgă
Preda, S, 2006, Jurnalismul cultural și de opinie, pp.
literatură de
153-228
specialitate
suplimentară
2 ore
Bibliografie obligatorie
Agnes, Y., 2011, Introducere în jurnalism, cap. “Varietatea genurilor”, pp. 185 - 199
Bâlbâie, R., 2006, ,„Relatarea”, „Portretul”, în Coman, M. (coord.), Manual de Jurnalism – Genurile
jurnalistice, vol. 2, pp 101-118
Gans, H., 2004, Democracy and the News, Oxford, New York: Oxford University Press, pp. 99-100
(„Explanatory Journalism”)
McQuail, D., Deuze, M., 2020, McQuail’s Media and Mass Communication Theory, ed VII, pp. 400-413 (cap.
13 „Media genres, formats and texts”)
Preda, S., 2006, „Ancheta”, în Coman, M. (coord.), Manual de Jurnalism - Genurile jurnalistice, vol. 2, pp
81-100
Preda, S., 2006, Jurnalismul culural și de opinie, Iași: Polirom, pp 153-228
Roșca, L., 2004, Producția textului jurnalistic - Genurile jurnalistice, Iași, Polirom, pp.50-128
Roșca, L., 2006, „Reportajul”, în Coman, M. (coord.), Manual de Jurnalism - Genurile jurnalistice, vol. 2, pp.
9-52
Salgado, S. Strömbäck J., 2012 „Interpretive journalism: A review of concepts, operationalizations and key
findings”, Journalism 2012 13(2), Sage Publications, 144-161
Tolcea, M., 2006, „Interviul”, în Coman, M. (coord.), Manual de Jurnalism – Genurile jurnalistice, vol. 2, pp.
53-78
4

Ulmanu, A.B., 2006, „Un gen de graniță: Feature” în Coman, M. (coord.), Manual de Jurnalism – Genurile
jurnalistice, vol. 2, pp 119-131
Bibliografie facultativă:
Benson, R., Hallin, D. (2007) How states, markets and globalization shape the news: The French and US
national press, 1965–97. European Journal of Communication 22, pp. 37–39
Friedlander, E.J., Lee, J., 1993, Feature Writing for Newspapers and Magazines, ed II, NewYork:
HarperCollinsColeagePublishers

8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1-2 Elemente introductive cu privire la genurile
Discuții pentru clarificarea
2*2 ore
presei scrise
conceptelor teoretice și a
Studii de caz pentru ilustrarea conceptului de text
sarcinilor de seminar.
jurnalistic vs. text destinat altor utilizări.
Exemplificare, analiza pe
Studii de caz pentru a ilustra genurile, speciile și/sau exemple, identificarea de studii
varietatea lor. Analiza critică a studiilor de caz.
de caz și privire critică asupra
Exemple de criterii care stau la baza tipologiilor.
acestora. Interactivitate: analiza
se face în dublu sens: studenții
să identifice posibile exemple și
să le analizeze
3-4 Relatarea vs. știre – definiții; de la
Exemplificare, studiu de caz; 2*2 ore
documentare la scriitură; câmpuri evenimențiale;
documentare, elaborare de
aspecte diferențiatoare față de știre
produse jurnalistice specifice
Studii de caz.
genului jurnalistic studiat
Activitate individuală: documentarea și elaborarea
unei relatări
5-6 Genul informativ-interpretativ – jurnalismul
explicativ, un jurnalism de Pulitzer –
exemplificare, identificarea unor studii de caz
relevante pentru tematica studiată, discuții pe
marginea acestora.
Gans, H., 2004, Democracy and the News, Oxford
University Press, pp. 99-100 („Explanatory
Journalism”)
7-8 Interviul din perspectiva genului publicistic –
importanța documentării, pregătirea și construcția
întrebărilor, atidudine și context, elaborarea,
structurarea și editarea interviului
Agnes, Y., 2011, Introducere în jurnalism, cap.
„Interviul”, pp. 255-267
Tolcea, M., „Interviul”, în Coman, M. (coord.), Ma,
ual de Jurnalism, vol. 2, pp. 53-78
9-10. Reginele genului informativ: reportajul,
portretul, ancheta - speciile jurnalistice complexe,
adesea la granița dintre genuri și într-o
convergență de medii. Reportajul – noțiuni de
bază (de ce aparține genului informativ; definiții,
tipologii, unghi de abordare; emoție, nu opinie în
reportajul informativ). Portretul – noțiuni de bază.
Ancheta, un gen “cu multiple fațete” (Agnes, Y.,

Exemplificare, studiul de caz. 2*2 ore
Exerciții aplicative de
documentare și elaborare a unui
text jurnalistic din categoria
studiată

Exemplificare, studii de caz
2*2 ore
prezentate individual.
Documentare și elaborare de
creații orginale potrivit genului
jurnalistic studiat (interviul din
perspectiva genului publicistic)

Exemplificare, studii de caz
2*2 ore
prezentate individual.
Exerciții aplicative de
identificare a unor subiecte și
a unor unghiuri de abordare
adaptate genurilor
publicistice studiate.
5

2011)
Informativ vs. Opinie – diferențe fundamentale
între genurile jurnalismului informativ și genurile
de opinie cu aplicare la speciile studiate
Agnes, Y., 2011, Introducere în jurnalism, cap.
„Reportajul” și „Ancheta”,”, pp. 239-267
Bâlbâie, R., „Portretul”, în Coman, M. (coord.),
Manual de Jurnalism, vol. 2, pp. 111-118
Roșca, L., „Reportajul”, în Coman, M. (coord.),
Manual de Jurnalism, vol. 2, pp. 9-52
Preda, S., „Ancheta”, în Coman, M. (coord.),
Manual de Jurnalism, vol. 2, pp 81-100
Activitate individuală: documentarea și elaborarea
unor secvențe specifice speciei jurnalistice
studiate
11-12 Forme hibrid. Convergențe între genuri.
Exemplificare, studii de caz
2*2 ore
Provocări tehnologice. Genurile de opinie – ex.
prezentate individual. Exerciții
pamfletul, caricatura
aplicative de identificare a unor
Stephens, M., 2014, Beyond the News, pp 83 - 114 subiecte și a unor unghiuri de
(„Bye-bye to the Old Who-What-When-Where abordare adaptate genurilor
the Return of Interpretation”)
publicistice studiate.
Ulmanu, A.B., „Un gen de graniță: Feature” în
Coman, M. (coord.), Manual de Jurnalism, vol. 2,
pp 119-131
13. Genurile de opinie: comentariul și formele lui
(Agnes, Y, 2011: 298). Alte produse media ale
genului de opinie
Agnes, Y., 2011, Introducere în jurnalism, cap.
„Comentariile”
14. Evaluare

Studii de caz prezentate
individual. Documentare și
elaborare creații orginale
potrivit genului jurnalistic
studiat (relatarea)

2 ore

Evaluare, concluzii asupra
2 ore
activității studenților în cadrul
seminarului

Bibliografie obligatorie
Agnes, Y., 2011, Introducere în jurnalism, Iași: Polirom, pp. 185 - 305
Bâlbâie, R., 2006, ,„Relatarea”, „Portretul”, în Coman, M. (coord.), Manual de Jurnalism – Genurile jurnalistice,
vol. 2, pp. 101-118
Benson R., Hallin, D.C., How States, 2007 “Markets and Globalization Shape the News: The French and US
National Press 1965-97”, 22; 27 European Journal of Communication, Sage Publication, online, pp. 37-39
Preda, S., 2006, „Ancheta”, în Coman, M. (coord.), Manual de Jurnalism - Genurile jurnalistice, vol. 2, pp. 81100
Roșca, L., 2004, Producția textului jurnalistic - Genurile jurnalistice, Iași, Polirom, pp.50-128
Roșca, L., 2006, „Reportajul”, în Coman, M. (coord.), Manual de Jurnalism - Genurile jurnalistice, vol. 2, pp. 952
Roșca, L., 2006, „Textul jurnalistic” în Coman, M. (coord.), Manual de Jurnalism – Tehnici fundamentale de
redactare, vol. I, Iași: Polirom, pp. 99-107
Salgado, S. Strömbäck J., 2012 „Interpretive journalism: A review of concepts, operationalizations and key
findings”, Journalism 2012 13(2), Sage Publications, 144-161
Tolcea, M., 2006, „Interviul”, în Coman, M. (coord.), Manual de Jurnalism – Genurile jurnalistice, vol. 2, pp. 5378
Ulmanu, A.B., 2006, „Un gen de graniță: Feature” în Coman, M. (coord.), Manual de Jurnalism – Genurile
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jurnalistice, vol. 2, pp. 119-131
Bibliografie facultativă
Friedlander, E.J., Lee, J., 1993, Feature Writing for Newspapers and Magazines, editia a 2-a, NewYork:
HarperCollinsColeagePublishers
Gans, H., 2004, Democracy and the News, Oxford, New York: Oxford University Press
McQuail, D., Deuze, M., 2020, McQuail’s Media and Mass Communication Theory, ed VII, pp. 400-413 (cap. 13
„Media genres, formats and texts”)
Stephens, M., 2014, Beyond the News, New York, Chichester, West Sussex: Columbia University Press
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Competențele profesionale și transversale cu privire la genurile presei scrise sunt competențe-cheie îm
domeniul științelor comunicării. Activitatea din cadrul cursului și a seminarului are aplicabilitate practică
imediată, fiind esențială pentru desfășurarea activităților profesionale. Corelate cu dobândirea
competențelor din cadrul altor discipline care se referă la producția textului jurnalistic, la comunicare, la
sistemul mass-media, a denotologiei comunicării publice, disciplina Genurile presei scrise constituie ABC-ul
profesiei, fiind un demers important pentru derularea activității la standarde profesionale specifice
modelului de responsabilitate socială și în condițiile provocărilor tehnologice din domeniu.
10.Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

- cunoașterea conceptelor, a
categoriilor, a criteriilor care
stau la baza clasificărilor, a
elementelor care fac
10.4 Curs
diferențierea între genuri
- operaționalizarea
conceptelor astfel încât
acestea să se regăsească în
aplicarea practică
1. Studiu de caz:
- Identificarea unui studiu de
caz relevant pentru tema
aleasă
- aplicarea definițiilor, a
elementelor relevante care
clasifică un anume text întrun text jurnalistic și într-un
gen jurnalistic
10.5 Seminar/laborator
- argumentarea analizei
realizate, cu citarea corectă
a noțiunilor teoretice
utilizate
- prezentare interactivă în
fața grupei, în așa fel încât
colegii să fie antrenați în
discuțiile de specialitate pe
marginea cazului prezentat

10.2 Metode de evaluare
Un examen scris final.
Minimum 5, nota de
trecere (fără rotunjiri*)

Notarea activităților
prezentate la 10.5 (1-3),
anume: a studiului de caz
cu utilizarea elementelor
teoretice, a celor două
produse jurnalistice
specifice a două specii
jurnalistice diferite, a
participării active la
seminar.

10.3 Pondere din nota
finală
50%

50%

Minimum 5, nota de
trecere (fără rotunjiri*)
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- lucrare conținând aplicarea
conceptelor teretice la un
studiu de caz va fi predată
titularului de seminar, cu un
text elaborat coerent.
2. documentarea onestă și
elaborarea a două produse
jurnalistice originale, din
două specii jurnalistice
diferite.
Plagiatul va fi notat cu 1.
3. participarea activă la
seminar

10.6 Standard minim de performanţă
- cunoașterea conceptelor, a definițiilor, a clasificărilor
- aplicarea corectă a noțiunilor teoretice studiate
- citarea corectă în studiile de caz analizate (http://www.fjsc.unibuc.ro/home/doctorat/ghid-impotrivaplagiatului și modalități de citare recomandate, http://www.fjsc.unibuc.ro/home/licenta/informatii-despreexamenul-de-licenta/ghidul-lucrarii-de-finalizare-a-studiilor)
- adaptarea creațiilor originale la cerința temei de seminar
Aplicarea conceptelor teretice la un studiu de caz (3-5 pagini):
Studiile de caz vor fi prezentate în timpul seminarului, pentru un anume gen jurnalistic. Analiza nu va
povesti textul care face obiectul studiul de caz, ci va menționa, într-un stil elaborat, elementele care fac ca
acesta să se încadreze într-o categorie studiată, care face obiectul prezentului curs, cu argumentare
teoretică adecvată.
Elaborarea a două creații originale – texte jurnalistice specifice unui anume gen și specii jurnalistice
studiate (nu sunt acceptate creații din aceeași specie jurnalistică)
Important
Nu se acceptă plagiatul. Tentativele identificate vor fi notate cu 1 (nota finală).
Prezență: Minimum 50% plus 1, la curs, respectiv cel puțin 75% prezență activă la seminar. Prezența activă
desfășurată în mediul online va fi verificată prin mijloace adecvate mediului de comunicare.
Minimum nota 5 la seminar, media activităților. Cel puțin nota 5, la examen.
La restanță / re-evaluare/ mărire de notă studenții refac temele de seminar și susțin examenul (50%).
*Nota de seminar trebuie să fie cel puțin 5 (fără rotunjiri – exemplu 4,99 nu se va rotunji la 5), pentru a fi
considerată notă de trecere. Rotunjirea se face o singură dată – la media finală (curs+seminar). Exemplu: nu
se vor rotunji notele sub 5 nici de la seminar, nici de la curs.
Data completării
2020

Data avizării în
departament
2020

Semnătura titularului de curs
M. Preoteasa

Semnătura titularului de seminar
.........................

Semnătura şefului departament
.........................
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