FIŞA DISCIPLINEI

1.Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea/Departamentul
1.3 Departamentul
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 Titularii activităţilor de seminar

2.4 Anul de
studiu

1 2.5 Semestrul

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE JURNALISM ȘI
ȘTIINȚELE COMUNICĂRII
JURNALISM
JURNALISM
CICLUL 1. STUDII UNIVERSITARE DE
LICENȚĂ
Jurnalism/ Comunicare și relații publice/
Publicitate

PRESĂ ȘI ACTUALITATE (PACT)
lect. univ. dr. Mădălina Bălăşescu, Daniela Coman, lect.
univ. dr. Anamaria Neagu, drd. Bogdan Oprea, drd.
Marian Popovici, lect. univ. dr. Valeriu Turcan, lect.
univ. dr. Valentin Vâlcu, Aura Martiniuc, George
Vochin, Marta Ramona Novăceanu
1 2.6 Tipul de
evaluare

permanentă 2.7 Regimul
disciplinei

obligatorie

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe
din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
2
0
2
săptămână
3.4 Total ore din planul 28 din care: 3.5 curs
3.6 seminar/laborator
0
28
de învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
12
Tutoriat
Examinări
2
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
26
3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7)
60
3.10 Numărul de credite
2

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Nu e cazul
Nu e cazul

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

Internet, videoproiector, calculatoare, acces bibliotecă

6.Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1. Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi
cunoștințelor de specialitate din domeniul ştiinţelor
comunicării, cu accent asupra caracteristicilor comunicării
mediatice
Cunoștințe
Cunoașterea și explicarea modului în care funcționează
principalele instituții din România și din străinătate.
Dobândirea terminologiei de specialitate.
Abilități
Capacitatea de a folosi cunoștințele dobândite în lectura
critică a materialelor de presă.
Competenţe transversale

Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât
şi practică - a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea
soluţionării eficiente şi deontologice a acestora

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea deprinderilor de lectură și analiză critică a
materialelor de presă, pe suporturi diverse – radio, TV,
online, presă tipărită. Cursul are ca scop crearea de
competențe de tipul media & digital literacy
7.2 Obiectivele specifice
- Să comenteze critic acoperirea mediatică referitoare la
funcționarea instituțiilor interne și/sau internaționale
- Să argumenteze faptul că instituțiile interne și internaționale
furnizează tematici importante pentru mass-media şi să
contextualizeze informațiile de presă referitoare la instituțiile
menționate
- Să se familiarizeze cu diferite tipuri de jurnalism, să
înțeleagă diferențele dintre diferite produse mass- media și
modul diferit în care redacțiile acoperă un subiect de interes
public.
Termenii cheie:
- subiect de presă
- subiect în mediile sociale

-

calitatea surselor
încrucișarea surselor
ton folosit/ unghi de abordare/ scop al abordării
folosite
public țintă
linie editorială.

8.Conţinuturi

1

8.2 Seminar/laborator
Discutarea principalelor
teme de actualitate și a
modului în care acestea au
fost abordate de două sau
mai multe redacții
concurente

Metode de predare
Explicaţia; problematizarea;
studiul de caz; conversația

Observaţii

Cadrul didactic va indica, pentru fiecare săptămână, produsele de media care
vor fi urmărite în principal. Într-un semestru vor fi evaluate, la seminar,
următoarele tipuri de produse mass-media:
- TV, radio, presă online, presă scrisă (inclusiv reviste).
Vor fi discutate următoarele noțiuni, cu exemple:
-

jurnalism de calitate
jurnalism mass-market
jurnalism de clickuri
jurnalism de investigație
jurnalism de hobby

Bibliografie orientativă suplimentară
Surse online:
- siteurile instituțiilor naționale și internaționale relevante în perioada
respectivă

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Un jurnalist, un specialist în relații publice și un specialist în publicitate au nevoie de o înțelegere
aprofundată a mass-media și de o cunoaștere a principalelor teme aflate în discuția publică.
Acest seminar creează depinderi de lectură și de analiză critică, fundamentale pentru viitorii
profesioniști.

10.Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare

1. Aplicarea logică,
corectă şi coerentă a
noţiunilor însuşite
2. Capacitatea de a
10.5 Seminar/laborator
efectua analize şi de
interpretare a
rezultatelor obţinute.

1. Evaluarea de la
seminar (teste,
prezentări, dezbateri,
etc.)

10.3 Pondere din nota
finală
100%

Cel puțin cinci teste pe
teme de actualitate
internă/ internațională

Restanță/ re-evaluare/ mărire de notă:
Nota va fi compusă din
1. test grilă cu întrebări din actualitate (asemănător testelor de seminar din timpul semestrului)
2. o întrebare deschisă, cu analiza unei știri false / a unui material incomplet/ incorect sau
analiza diferențelor de prezentare a aceluiași eveniment, de către două redacții diferite.

Pentru examinările și reexaminările din anul universitar curent, în sesiunea de restanță se păstrează
condițiile de bibliografie și examinare precizate de fișa disciplinei. Pentru reexaminările din anii
următori, se aplică bibliografia și condițiile de examinare precizate în fișa disciplinei din anul în
care se dă examenul.
10.6 Standard minim de performanţă
Prezență – 50% + 1.
•Folosirea corectă a terminologiei de bază.
•Lectura critică a unor articole/analize de presă (tema articolului, conținutul propriu-zis al
articolului, sursele folosite, modul de introducere a termenilor de specialitate, contextualizarea
informației de presă).
● Capacitatea de a utiliza instrumente teoretice din câmpul critic al paradigmei jurnalistice în
interpretarea personală şi profesională a evenimentelor din agenda mediatică şi a instituţiilor
interne şi internaţionale

Data completării
2017
Data avizării în
departament
....29 septembrie 2017

Semnătura titularului de curs
.........................

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

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

