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

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE JURNALISM SI STIINTELE
COMUNICARII

1.3 Departamentul

JURNALISM

1.4 Domeniul de studii

ȘTIINTE ALE COMUNICĂRII

1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

LICENTA
JURNALISM

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
I 2.5 Semestrul

Jurnalism de opinie
Lector univ. dr. Florian Petrica
I

Lector univ. dr. Florian Petrica
2.6 Tipul de
2.7 Regimul
evaluare
Verificare disciplinei

Op.

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe
săptămână
3.4 Total ore din planul de
învăţământ

2 din care: 3.2 curs

1 3.3 seminar/laborator

1

28 din care: 3.5 curs

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

20

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

14

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

4
4
20
72
100
4

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

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

Videoproiector
Internet, calculator, videoproiector

6.Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Competenţe transversale

•

Susţinerea şi aprofundarea tehnicilor de argumentare
corecte sunt elemente deosebit de utile demersului
jurnalistic, mai ales dacă luăm în calcul realitatea mediului
social, politic şi economic actual.

•

Orientarea strategiilor de elaborare a textelor specifice polemice sau argumentative – urmareste cultivarea
ideilor originale moral fundamentate si este menita sa
ofere deprinderi privind atat tehnica scriiturii, cat si a
modului de rationament.

•

Tinand cont de anvergura tematica deosebit de vasta
aflata permanent in dezbaterea publica, documentarea
temeinica şi argumentarea responsabila devin
instrumente de lucru indispensabile indiferent dacă
avem în vedere realizarea un editorial sau moderarea
unei dezbateri, in orice moment.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

•

Cursul are ca scop familiarizarea studentilor cu segmente
importante ale profesiei de jurnalist, in care
argumentarea si modul de rationament ocupa un loc
central in spatiul complementar descris de cele doua
genuri majore - informativ si de opinie.

7.2 Obiectivele specifice

•

Obiectivul prioritar al cursului consta in insusirea
abilitatilor de concepere a textelor de opinie in functie
de tipurile de discurs jurnalistic.

8.Conţinuturi

8.1 Curs
Metode de predare
Discursul de comentariu
Prelegere, dezbatere
dinamica opiniei
• Mass-media si
publice
suport in
• Complementaritate si
raportul dintre opinie si informatie

Observaţii
2 ore

Argumentarea
Prelegere, dezbatere
• Argumentarea si diferitele forme de
rationament
argumentelor
in
• Ierarhizarea
discursul polemic

2 ore

Editorialul
Prelegere, dezbatere
• Planul editorialului
si
elaborarea
• Conceperea
editorialului
• Repere privind strategiile de scriitura
a editorialului

4 ore

Alte genuri de opinie
• Comentariul, analiza
• Insemnarea, cronica

Prelegere, dezbatere

2 ore

Genuri minore de opinie
• Revista presei, scrisoarea deschisa
• Horoscopul, vulgarizarea

Prelegere, dezbatere

2 ore

Moralitatea argumentarii
• Manipularea
• Rigori morale in textele de opinie

Prelegere, dezbatere

2 ore

14 ore
Total ore curs

Bibliografie
I.Murariu Viorel (trad.), Manual de dezbateri academic, Editura Polirom, Iasi, 2002
I.Radu Raluca-Nicoleta (coord.), Deontologia comunicarii publice, Editura Polirom, Iasi, 2015
Preda Sorin, Jurnalismul cultural si de opinie, Editura Polirom, Iasi, 2006
Randall David, Jurnalistul universal, Editura Polirom, Iasi, 1998
Bibliografie facultativa
Ilut, Petru, Valori, atitudini si comporatmente sociale, Editura Polirom, Iasi, 2004

8.2 Seminar

Metode de predare
dezbatere

Observaţii

Opinie si valori - sursa structurala a opiniilor si
dinamica valorilor sociale

•

Piramida subiectivitatii – de la stirea dezvoltata, la
cronica

•

sesiune de analiza a
textelor specifice

Strategii de argumentare

•

confruntare pe baza unor
teme date

Realizarea articolului de opinie

•

studiul tehnicilor privind
abordarea si strategiile
de scriitura

Forta si coerenta argumentativa a editorialului

• transpunerea propriei idei in
silogismul central

Comentariul reflexiv si retorica traditionala – limitari,
deschideri, solutii

•

studiu de caz si aplicatii

Recapitulare in vederea examenului final

•

discutii, raspunsuri la
intrebari

Total ore seminar

14 ore

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Continuturile disciplinei sunt relevante cu practica si standardele profesionale actuale.

10.Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

10.4 Verificare.
Prezentarea si sustinerea
online prin platforma
Creativitate,
Realizarea unui
Google Meet a unui articol documentare, pozitionare, comentariu axat pe
de opinie. Articolul va fi argumentare,
dezvoltarea unei idei
trimis in prealabil offline persuasiune.
originale, sustinute prin
pentru verificarea
construirea coerenta si
originalitatii. Verificarea va
bine articulate a
fi precedata de temele de
argumentelor.
seminar sustinute online.

100%

10.5 Standard minim de performanţă:
Prezența minimă la curs și seminar este de 50% din totalul orelor alocate.
Nota de trecere pentru prezentarea proiectului aplicativ (articolul de opinie) este 5 (cinci) fara rotunjiri.
Orice încercare de fraudă (inclusiv plagiat) este inacceptabilă și va fi evaluată în condițiile precizate de
Regulamentele
universitare și de Carta Universității din București.
Pentru examinările și reexaminările din anul universitar curent, în sesiunea de restanţă se păstrează
condiţiile de bibliografie și examinare precizate de fișa disciplinei.
Pentru reexaminările din anii următori, se aplică bibliografia și condiţiile de examinare precizate în fișa
disciplinei din anul în care se dă examenul.

Semnătura titularului de curs/seminar
Lector univ. dr. Florian Petrica
Data completării:
30.09.2020
Semnătura directorului de departament
Prof. univ. dr. Radu Raluca

