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

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

1.2 Facultatea/Departamentul

FACULTATEA DE JURNALISM SI STIINTELE COMUNICARII

1.3 Catedra

JURNALISM

1.4 Domeniul de studii

ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

1.5 Ciclul de studii

Masterat

1.6 Programul de studii/Calificarea

PRODUCŢIE MULTIMEDIA ŞI AUDIO-VIDEO

2.Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Proiect de cercetare a mediilor digitale

2.2 Titularul activităţilor de curs

Ștefănel Adriana

2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu

I

Ștefănel Adriana

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

Examen 2.7 Regimul disciplinei Obligatorie

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe
săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de
învăţământ

32

din care: 3.5 curs

28

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

20

Tutoriat

28

Examinări

6

Alte activităţi ..................................................

5

3.7 Total ore studiu individual

79

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7)

111

3.10 Numărul de credite

6

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

Nu e cazul

4.2 de competenţe

Nu e cazul

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

Sala cu videoproiector

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sala cu videoproiector

6.Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale



Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor ştiinţifice specifice
domeniului;

Competenţe transversale



contribuţie la construirea unei atitudini pozitive faţă de ştiinţele sociale
şi faţă de obiectivitatea specifică domeniului ştiinţific



Contribuţie la responsabilitatea profesională şi la implicarea
motivaţională în dezvoltarea profesională.

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

7.2 Obiectivele specifice



Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor ştiinţifice specifice
domeniului;



Cunoaşterea şi interpretarea metodelor şi tehnicilor ştiinţifice de
culegere a datelor empirice;



Dezvoltarea capacităţii de a delimita cunoşterea ştiinţifică de cea
spontană, a capacităţii de a formula obiective ştiinţifice de studiu şi de
a stabili ipoteze de cercetare;



Dezvoltarea abilităţii de a operaţionaliza concepte ştiinţifice, de a
parcurge etapele utilizării metodelor şi tehnicilor de cercetare, de a
aplica metodele şi tehnicile de cercetare şi de a culege date;



Dezvoltarea capacităţii de a interpreta informaţiile obţinute prin
aplicarea metodelor de cercetare ştiinţifice şi de a valorifica rezultatele
cercetării în conformitate cu obiectivele propuse.

8.Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

C1. Etapele proiectului de cercetare
C1.1 stabilirea problematicii de cercetare; probleme specifice
mediului on-line
C1.2 fixarea obiectivelor de cercetare;

Prelegere,materiale audio, video; hand outs

4 ore

C2. Încadrarea cercetării într-un cadru conceptual şi teoretic;
C2.1 operaţionalizarea conceptelor;
C2.2 elaborarea ipotezelor de cercetare;
C1.3 alegerea metodelor şi tehnicilor de cercetare;

Prelegere,materiale audio, video; hand outs

2 ore

C3. Ancheta sociologică și sondajul de opinie-adaptarea la mediul Prelegere; materiale audio, video; hand outs 2 ore
on-line
C3.1 definirea si explicitarea metodei
C3.2 tehnici specifice metodei
C4. Specificul anchetei în mediul on-line
C4.1 definirea şi explicitarea tehnicii de cercetare
C4.2 importanţa cifrelor descriptive şi explicative

Prelegere; materiale audio, video; hand outs 2 ore

C5. Conceperea chestionarului
Prelegere; materiale audio, video; hand outs 4 ore
C5.1 chestionarul. Conceperea chestionarului. Utilizarea
resurselor on-line pentru realizarea și exploatarea chestionarului
C5.2 chestionarul. Importanţa determinanţilor sociali
C6. Experimentul în ştiinţele comunicării

Prelegere; materiale audio, video; hand outs 2 ore

C6.1 definirea metodei de cercetare
C6.2 tipuri de experimente în ştiinţele comunicării
C6.3 Experimentul în mediul on-line
C6.4 limitele exprimentului în ştiinţele comunicării. Delimitări
deontologice
C7. Analiza de conţinut
C7.1 Definirea metodei de cercetare
C7.2 analiza textelor

Prelegere; materiale audio, video; hand outs 4 ore

C8.3 analiza cantitativă a comunicării în mediul on-line

Prelegere,materiale audio, video; hand outs 2 ore

C9. eşantionarea-definiţie, tipuri de tehnici de eşantionare;
tehnici de eșantionare specifice mediului online

Prelegere; materiale audio, video; hand outs 2 ore

C10 interpretarea rezultatelor și prezentarea raportului de
cercetare

Prelegere; materiale audio, video; hand outs 4 ore

Bibliografie
Babbie, Earl Practica cercetării sociale Ed. Polirom, 2011
Bulai, Alfred Focus-grup Ed. Paideia, 2000
Chelcea, Septimiu Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative Ed. Economică, Bucureşti 2005
King, Gary; Keohane, Robert şi Verba, Sidney Fundamentele cercetării sociale Ed. Polirom, Iaşi,2000
Iluţ, Petre Abordarea calitativă a socioumanului, Ed. Polirom, Iaşi, 1997
Moscovici, Serge; Buschini, Fabrice Metodologia științelor socioumane Ed. Polirom, 2007
Singly, Francois; Blanchet, Alain; Gotman, Anne şi Kaufmann, Jean-Claude Ancheta şi metodele ei: chestionarul, interviul de
producere a datelor, interviul comprehensiv Ed. Polirom, Iaşi, 1998
8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

Seminar introductiv. Limitele cunoașterii științifice

Materiale audio-video, discuție pe baza
materialelor de pregătit pentru seminar

2 ore

Realizarea unei propuneri de cercetare

Materiale audio-video, discuție pe baza
materialelor de pregătit pentru seminar

2 ore

Proiectarea unei anchete în mediul on-line

Materiale audio-video, discuție pe baza
materialelor de pregătit pentru seminar

2 ore

Interpretarea datelor obținute in urma unei anchete on-line

Materiale audio-video, discuție pe baza
materialelor de pregătit pentru seminar

2 ore

Realizarea unui device exprimental adaptat mediului on-line.
Discutii etice cu privire la metoda experimentala.

Materiale audio-video, discuție pe baza
materialelor de pregătit pentru seminar

2 ore

Realizarea unei grile de analiza de continut. Aplicarea grilei de
analiza pe un continut on-line (blog, Facebook, Twitter, forum,
etc.)

Materiale audio-video, discuție pe baza
materialelor de pregătit pentru seminar

2 ore

Discutie finala: alegerea metodei potrivite de cercetare.
Eficientizarea cercetarii.

Materiale audio-video, discuție pe baza
materialelor de pregătit pentru seminar

2 ore

Bibliografie
Babbie, Earl Practica cercetării sociale Ed. Polirom, 2011
Chelcea, Septimiu Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative Ed. Economică, Bucureşti 2005
King, Gary; Keohane, Robert şi Verba, Sidney Fundamentele cercetării sociale Ed. Polirom, Iaşi,2000
Moscovici, Serge; Buschini, Fabrice Metodologia științelor socioumane Ed. Polirom, 2007
Singly, Francois; Blanchet, Alain; Gotman, Anne şi Kaufmann, Jean-Claude Ancheta şi metodele ei: chestionarul, interviul de
producere a datelor, interviul comprehensiv Ed. Polirom, Iaşi, 1998

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului


Realizarea unei cercetări științifice

10.Evaluare
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.

Bibliografie pentru examen
Bibliografie
Babbie, Earl Practica cercetării sociale Ed. Polirom, 2011
Chelcea, Septimiu Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative Ed. Economică, Bucureşti 2005
King, Gary; Keohane, Robert şi Verba, Sidney Fundamentele cercetării sociale Ed. Polirom, Iaşi,2000
Moscovici, Serge; Buschini, Fabrice Metodologia științelor socioumane Ed. Polirom, 2007
Singly, Francois; Blanchet, Alain; Gotman, Anne şi Kaufmann, Jean-Claude Ancheta şi metodele ei: chestionarul, interviul de
producere a datelor, interviul comprehensiv Ed. Polirom, Iaşi, 1998
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Frecvenţă, parcurgerea
bibliografiei, realizarea unei
cercetări științifice

Examen scris

70%

- Frecvenţă

Evaluare continuă

30%

10.6 Standard minim de performanţă – analiza critica a unei campanii si realizarea unei campanii de PR.
Data completării
1.10.2017

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în department
Semnătura şefului departament........................

