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CALENDARUL UNIVERSITAR /ACADEMIC CALENDAR 
 

 
Activit ăţi didactice 
Didactic activities 

 

 
Sesiuni de examene 

Exams 

 
Vacanţe 
Vacations 

 
Anul 
de 

studii 
Acade
mic 
Year 

 

 
Sem. I 
First 

semester 
 

 
Sem. II 
Second 

semester 

 
Sem. I 
First 

semester 

 
Sem. II 
Second 

semester 

 
Stagii de practică 

Internships 

 
Iarnă 
Winter 

 
Primăvară 

Spring 

 
Vară 

Summer 

 
I 

 
03.09-14.12 

(15 
săptămâni) 

weeks 

 
28.01-17.05 

(15  săptămâni) 
weeks 

 
17.12-23.12 
09.01-25.01 

(4 săptămâni) 
weeks 

 
27.05-17.06 

(3  săptămâni) 
weeks 

 
20.05-26.05 

Practica de iniţiere în 
specialitate 

Internship of specialization 
initiation 

(1  săptămână) 
week 

 
24.12-08.01 
        (2  
săptămâni) 

weeks 

 
Paști 

Easter 
(1  

săptămână) 
1week 

 

 
17.06-31.08 

(10  
săptămâni) 

weeks 

 
II 

 
03.09-14.12 

(15  
săptămâni ) 

weeks 

 
28.01-03.05 

(13  săptămâni) 
weeks 

 
17.12-23.12 
09.01-25.01 

(4 săptămâni) 
weeks 

 
18.05-08.06 

(3  săptămâni) 
weeks 

 
06.05-18.05 

Practica de specialitate 
Specialty internship 

(2  săptămâni) 
weeks 

 
24.12-08.01 

(2  
săptămâni) 

weeks 

 
Paști 

Easter 
(1  

săptămână) 
week 

 

 
16.06-31.08 

(10  
săptămâni) 

weeks 

 
III 

03.09-14.12 
(15 

săptămâni) 
weeks 

 
09.01-27.02 

(7  săptămâni) 
weeks 

 
17.12-31.12 

(2  săptămâni) 
weeks 

 
27.02-19.03 

(2 săptămâni ) 
01.06-27.06 

(4  
săptămâni)* 

weeks 

 
20.03-30.04 

Practica de producţie 
Production internship 

(6 săptămâni) 
weeks 

01.05-28.05 
Practica de cercetare 
Research internship 

(4  săptămâni) 
weeks 

 
01.01-08.01 

(1  
săptămână) 

weeks 

 
Paști 

Easter 
(1  

săptămână) 
week 

 

 

 
 
 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNV ĂŢĂMÂNT 
CONTENT OF THE PLAN OF STUDY 

 
Inclusiv/ Including Numărul de ore pe 

săptămînă 
Number of hours per 

week 
Cod 
Code 

Modulul / disciplina 
Module/Course 

Total 
ore 

Total 
number 

of 
hours 

Contact 
direct 
Direct 
contact 

Lucrul 
individual
Individual 

work C
o

u
rs

e
 

C
ur

s 

S
em

in
ar

 
W

o
rs

h
o

p
 

La
bo

ra
to

r 
L
a

b
o

ra
to

ry
 

Forma 
de 

evaluare 
Examinat
ion form 

Numă
r de 

credit
e 

Nr. of 
credits 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
ANUL I/ First year 

Semestrul I/ First semester 

 

F.01.O.001 
 
Bazele jurnalismului 
Basics of Journalism 

180 90 90 
 
2 

 
4 

 
 
 

E 6 

F.01.O.002 
 
Jurnalism de informare 
Information journalism 

150 75 75 
 
2 

 
2 

 
1 
 

E 
 

5 

F.01.O.003 
 
Tehnica vorbirii 
Speech technique 

180 60 120 
   

4 
E 
 

6 

S.01.O.104  
Lectura critic ă a presei 

150 60 90  
 

 
 

 
4 

E 
 

5 



Critical press reading   

G.01.O.005 Platforme mediatice digitale 
Digital media platforms 

120 60 60 
   

4  
 

E 
 

4 

G.01.O.006 Limba străină pentru comunicare* 
Foreign language for communication * 

120 60 60 
    

4 
 

E 
 

4 

G.01.O.007 Educaţia fizică 
Physical education 

30 30     
2 

Col 0 

Total Sem. I 
Total for firs semester 

930 435 495 4 6 19 6 30 

 
Semestrul II/ Second semester 

F.02.O.008 Presa tipărit ă: istorie și concept 
Printed Press: History and Concept 

180 90 90 2 4  E 6 

 
F.02.O.009 

 

 
Psihologia actului de creație 
Creativeness’ psychology 

150 60 90 
 
2 

 
2 

 
E 5 

 
S.02.O.110 

 

 
Designul 
Design 

150 75 75 
 
2 

 
1 
 

 
2 

E 
 

5 

 S.02.A.111 
 
S.02.A.112 

Conceperea şi producerea presei 
tipărite 
Creating and producing of print media 
Logistica presei tipărite 
Print media logistics 

120 60 60 

     
 

 
 
4 

E 
 

4 

F.02.A.113 
 
 

F.02.A.114 

Cadrul relaţional al mass-mediei 
Mass-media relational framework 
Responsabilitatea socială a mass-
mediei 
Social responsibility of the media 

120 45 75 1 2 

 
 E 

 
4 

U.02. A.015 
 

U.02. A.016 
 

U.02. A.017 
 
U.02. A.018 

 

Filozofie 
Philosophy 
Sociologie 
Sociology 
Politologie 
Politology 
Istoria culturii şi civilizaţiei europene 
History of European culture and 
civilization 

120 60 60 2 2 

 

E 
 

4 

G.02.O.019 
 
Educaţia fizică 
Physical education 

   30     30  
   

2 
 

Col 
 

0 

 
 
Practica de iniţiere în specialitate 
Internship of specialization initiation 

60  60     2 

Total Sem. II 
Total for second semester 

930 420 510 9 11 8 6 30 

 
TOTAL ANUL I / Total for first year 

1860 855 1005 13 17 27 12 60 

ANUL II / Second year 
 
 

Semestrul III/Third semester 

F.03.O.020 
 
Stilistica şi cultivarea vorbirii 
Language style and culture 

180 90 90 
 
2 

 
2 

 
2 

E 
 

6 

 
F.03.O.021 

 

 
Legislaţia mass-mediei 
Media law 

150 60 90 
 
2 

 
2 

 E 
 

5 

G.03.O.022 
 
Etica mass-mediei 
Mass-media ethics 

150 60 90 
2 2  E 

 
5 

S.03.A.123 
 
 
 
 
 

S.03.A.124 

Jurnalism radio 
Radio journalism 
      Lectura la microfon 
      Microphone reading 
     Produsul radiofonic 
     Radio product 
Sistemul audiovizual contemporan 
Contemporary audiovisual system 

150 75 75 

 
  1 

 
 

 
 

 
4 
 

 
E 
 

 
5 



 
 
 

 

 
 
*Notă: Limba engleză / Limba franceză    

     

   S.03.A.125 
 

S.03.A.126 
 

S.03.A.127 
 

S.03.A.128 

1. Jurnalism politic : Ştirea 
Political Journalism: News 
2. Jurnalismul economic: Ştirea 
Economic Journalism: News 
3. Jurnalismul social: Ştirea 
Social Journalism: News 
4. Art  Jurnalism: Ştirea 
Art Journalism: News 

120 60 60   4 
E 
 

4 

  U.03. A.029 
 
 
 
U.03. A.030 

 
 
 

U.03. A.031 
 

U.03. A.032 

Republica Moldova: istorie, politică, 
societate 
Republic of Moldova: history, politics, 
society 
Cultura comunicării interpersonale şi 
organizaţionale 
The culture of interpersonal and 
organizational communication 
Economics 
Economics 
Integrare europeană 
European integration 

150 60 90 2 2  
E 
 

5 

Total Sem. III/ Total for third semester 
 

900 405 495 
 
9 

 
8 

 
10 

 
6 

 
30 

 
 

        

Semestrul IV (13 săptămâni) )/ Fourth  semester (13 weeks) 

F.04.O.033 
Sociologia mass-mediei 
Mass-media sociology 120 52 68 

 
2 

 
2 

 
 

 
E 
 

4 

F.04.O.034 

 
Redactarea textului 
Writing text 
 

120 65 55 

 
 
2 

 
 

 
 
3 

 
E 
 

4 

F.04.O.035 
Jurnalism de opinie şi comentativ (I) 
Journalism of opinion and commentary 
(I) 

150 52 98 2 2  
 

E 
 

5 

  S.04.A.136 
 
S.04.A.137 
 
S.04.A.138 
 
S.04.A.139 

1. Jurnalism politic: Interviul  
Political Journalism: Interview 
2. Jurnalism economic: Interviul 
Economic Journalism: Interview 
3. Jurnalism social: Interviul  
Social Journalism: Interview 
4. Art Jurnalism : Interviul 
Art Journalism: Interview 

120 52 68   4 
 

E 
 

4 

 S.04.A.140 
 
 
 
S.04.A.141 

Conceperea şi producerea 
materialelor radio 
Creating and producing radio materials 
Istoria și teoria jurnalismului radio 
History and theory of radio journalism 

150 78 72   6 
 

E 
 

5 

 S.04.A.142 
 
 
 
S.04.A.143 

Conflictologia aplicată în jurnalism 
Conflictology applied in journalism 
Politici şi proiecte economice în mass-
media 
Policies and economic projects in  
media 

120 65 55 2 3  
 

E 
 

4 

 
Practica de specialitate 
Specialty Internship 

120  120 
    4 

Total Sem. IV/ Total Semester IV 900 364 536 8 7 13 6 30 

TOTAL ANUL II /Total Second Year 1800 769 1031 17 15 23 12 60 

ANUL III / Third year 
 
 

Semestrul V/ Fifth semester 

F.05.O.044 
Jurnalism de opinie şi comentativ (II) 
Journalism of opinion and commentary 
(II)  

120 60 60   4 
E 
 

4 

 S.05.A.145 
 

Jurnalism TV 
TV Jurnalism 

180 90 90  
   

5 
E 
 

6 



 
 
 
 

S.05.A.146 

       Arta discursului TV 
       The art of TV discourse 
       Produsul TV 
       TV product 
Istoria și teoria jurnalismului TV 
 History and theory of TV journalism 

1 
 
 

 

    S.05.A.147 
 
 

S.05.A.148 

Jurnalism de agenţie și new media 
News Agency and New Media 
Journalism 
Istoria și teoria jurnalismului de 
agenție 
The History and Theory of Agency 
Journalism 

180 90 90 

 
 

  2 
 

 

 
 

    2 

 
 

     2 
 

E 
 

6 

S.05.A.149 
 

S.05.A.150 

Montajul şi imaginea video 
Video editing 
Logistica audiovizuală 
Audiovisual logistics 

120 60 60 2  2 
E 
 

4 

S.05.A.151 
 

S.05.A.152 
 

S.05.A.153 
 

S.05.A.154 

1. Jurnalism politic: Reportajul 
Political Journalism: Reporting 
2. Jurnalism economic: Reportajul  
Economic  Journalism: Reporting 
3. Jurnalism social: Reportajul  
Social Journalism: Reporting 
4. Art Jurnalism : Reportajul 
Art Journalism: Reporting 

120 60 60   4 
E 
 

4 

S.05.A.155 
 
 

S.05.A.156 

Metodologia cercetării în jurnalism 
Methodology of journalism research 
Paradigma audienței media 
The media audience paradigm 

180 60 120 

 
2 

 
2 

 
 E 

 
6 

Total Sem. V/ Total for VI semester 900 420 480 7 4 17 6 30 
 

Semestrul VI (7 săptămâni) / Sixth Semester  (7 weeks) 

S.06.A.157 
 
 
 
 

S.06.A.158 

Conceperea şi producerea 
materialelor TV 
Creating and producing TV materials 
Dimensiunea economică a produsului 
TV 
The economic dimension of the TV 
product 

120 56 64   8 
E 
 

4 

S.06.A.159 
 

S.06.A.160 

Emisiuni magazin audiovizuale  
Magazine Audiovisual shows 
Emisiuni analitice audiovizuale  
Audiovisual analytical broadcasts 

90 42 48 2  4 
E 
 

3 

F.06.A.161 
 

F.06.A.162 

Campania de presă 
Press campaign 
Produse mediatice integrate 
Integrated media products 

90 42 48 2  4 
E 
 

3 

S.06.A. 163 
 
 

S.06.A. 164 

Jurnalism de investigaţie 
Investigative journalism 
Mediametria 
Mediametria 

90 42 48 2 2 2 
E 
 

3 

 Practica de producție  
Production Internship  180  180     6 

 Practica de cercetare 
Research Internship 
 

180  180     6 

 Examenul de licenţă 
License exam 
 

150  150     5 

Total Sem. VI/ Total semester VI 
 

900 182 718 6 2 18 4 30 

TOTAL ANUL III / Total third year 
 

1800 602 1198 13 6 35 10 60 

TOTAL /Total 5460 
 

2226 3234 43 38 85 34 180 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

LIMBA ROMÂN Ă PENTRU ALOLINGVI 
ROMANIAN LANGUAGE FOR THE SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES 

 
Inclusiv 
Inclusive 

Numărul de ore pe 
săptămână 

Cod Modulul / disciplina 
Module / discipline 

Total 
ore 

Total 
Hours 

Contact 
direct 
Direct 

Contact 

Lucru 
individual  
Individual 

Work C
ur

s 
L

ec
tu

re
 

S
em

i n
ar

 
S

e
m

in
a

rs 

La
bo

ra
to

r 
L
a

b
o

ra
to

ry
 

W
o

rk
 

Forma de 
evaluare 

Evaluation 
form 

Număr 
de 

credite 
Number 

of 
Credits 

          
G.01.O. 065 Limba română pentru 

alolingvi 
Language for the 
speakers of other 
languages 

120 60 60   4 E 4 

G.01.O. 066 Limba română pentru 
alolingvi 
Language for the 
speakers of other 
languages 

120 60 60   4 E 4 

TOTAL/Total 240 120 120   8  8 
 

STAGIILE DE PRACTIC Ă/ INTERNSHIPS 
 

Nr. d/o 
Stagiile de practică 

Internships 
Sem. 

Semester 
Săptămîni 

Weeks 
Ore 

Hours 
Perioada 

Term 

Număr de 
credite 

Number of 
credits 

1 Practica de iniţiere în specialitate 
Internship of specialization 
initiation 

2 1 60 
Mai 
May 

2 

2 Practica de specialitate  
Specialty Internship  

4 2 120 Mai 
May 

4 

3 Practica de producție  
Production Internship 

6 6 180 martie-aprilie 
March-april 

6 

4 Practica de cercetare 
Research Internship 

6 4 180 aprilie-mai 
April-may 

6 

Total  
Totally 

540  18 

 
DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE/ COURSES ON FREE CHOICE 

 
Ore/săptămână 
Hours per week Nr. 

d/o Denumirea disciplinei 
Course title 

Total 
ore 

Total 
nr. of 
hours 

Anul 
Year 

Sem. 
Semester

C S L 

Evaluarea 
evaluatio

n 

Credite 
Credits 

1. 

Comunicare şi corespondenţă  în limba 
română 
Communication and correspondence in 
romanian language 

120 1 1-2   4 E 4 

2. Limba străină pentru comunicare* 
Foreign language for communication * 

120 1 1-2   4 E 4 

3. Metodologia cercetării ştiin ţifice 
Methodology of scientific research 

150 2 3 2 3  E 5 

4. Evoluţia şi interferenţa genurilor 
Evolution and interference of genres 

150 2 3 2 3  E 5 

5. Jurnalismul de mediu 
Environmental journalism 

150 3 5 2 3  E 5 

6. Abordarea integratoare de gen 
The gender mainstreaming approach 

150 3 5 2 3  E 5 

 Total/total 
   840   8 12 8  28 



 
* Notă:  Limba germană / Limba italiană / Limba spaniolă - * Note: German / Italian / Spanish language 
 
 

FORMA DE EVALUARE FINAL Ă A PROGRAMULUI DE STUDII 
FINAL EVALUATION OF THE STUDY PROGRAM 

 

Nr. d/o 
Examenul de licenţă/ Final examination 

 
Perioada 
Term 

Credite/ 
Credits 

1 Examen la disciplina de specialitate: Competenţe profesionale în Jurnalism 
Exam to specialized discipline: Professional skills in Journalism 
 

Iunie 
June 2 

2 Teza de licenţă/ Licentiate final research project Iunie 
June 3 

 

MINIMUM CURRICULAR / PRERECHIZIT PENTRU PROGRAMUL D E MASTER  

THE CURRICULUM MINIMUM /PRECAPACITIES FOR MASTER PROGRAM 
 

 

Inclusiv 
Including 

Numărul de ore pe 
săptămînă 

Number of hours per 
week 

Cod 
Code 

Modulul / disciplina 
Module / discipline 

Total 
ore 

Total 
hours 

Contact 
direct 
Direct 
contact 

Lucru 
indivi-
dual 

Individual 
work 

C
ur

s 
C

o
u

rs
e

 

S
em

in
ar

 
W

o
rk

sh
o

p
s 

La
bo

ra
to

r 
L
a

b
o

ra
to

ry
 

Forma de 
evaluare 
Examinati
on form 

Număr 
de 

credite 
Number

. of 
credits 

 
F.01.O.001 Bazele jurnalismului 

Basics of Journalism 
 

180 60 120 2 4  E 6 

F.01.O.002 Jurnalism de informare 
Information journalism 
 

150 90 60 2 2 2 E 5 
 

F.02.O.009 Psihologia actului de 
creaţie 
Creativeness’ Psychology 

150 60 90 2 2  E 5 

G.03.O.022 Etica mass-mediei 
Mass-media Ethics 
 

150 60 90 2 2  E 5 

F.03.O.021 Legislaţia mass-mediei 
Media law 
 

150 60 90 2 2  E 5 

F.04.O.033 Sociologia mass-mediei 
Mass-media sociology 
 

120 52 68 2 2  E 4 

 Total/total 
 

900 382 518 12 14 2 6 30 

 
 

NOTĂ EXPLICATIV Ă  
 

Misiunea programului de studii Jurnalism și procese mediatice rezidă în pregătirea jurnaliștilor 
universali (pentru presa tipărită, RTV, agenții de știri și instituții media online) – profesionişti de înaltă 
calificare, în corespundere cu standardele internaționale ale jurnalismului de calitate, care, prin nivelul lor 
de competență, să poată concura, eventual, pe piața muncii din țară și de peste hotarele ei. De asemenea, 
misiunea programului este să ofere studenților o pregătire aprofundată, de înalt nivel ştiinţific în ceea ce 
privește activitățile funcționale ale instituțiilor media și activitățile conceptuale ale producției jurnalistice 
contemporane, atât în plan teoretic, cât şi în plan practic-aplicativ.  

Obiectivele programului sunt orientate spre examinarea unor concepte, paradigme şi mecanisme 
specifice diverselor instituţii mediatice, transpunerea experienţei unor indivizi sau a unor colective de 



creaţie jurnalistică în termeni intelectuali, integrarea acesteia într-un sistem coerent, ce ar asigura 
pregătirea unor profesionişti de înaltă calificare, în corespundere cu standardele internaționale ale 
jurnalismului de calitate, care, prin nivelul lor de competență, să poată:     

- aplica instrumentele jurnalistice necesare procesului de mediatizare a realității; 
- realiza produse mediatice întru satisfacerea necesităţilor informaţionale ale societăţii; 
- asigura dreptul fiecărui cetăţean la informaţie;  
- promova pluralismul de opinii;  
- asigura circulaţia nestingherită a ideilor, concepţiilor, teoriilor;  
- crea un mediu favorabil pentru controlul din partea comunităţii a activităţii autorităţilor publice; 
- proiecta, construi și/sau media dialogul social;  
- stimula procesele de dezvoltare continuă a principiilor democratice de convieţuire social-politică.  
- pune în valoare fenomenele şi procesele ce se produc în sectorul comunicaţional-mediatic şi are 

ca obiectiv principal.  
Obiectivele formării specialistului în domeniul jurnalismului și proceselor mediatice răspunde 

cerinţelor în ascensiune ale persoanei, în particular, şi societăţii, în ansamblu, de a deţine informaţie 
veridică, actuală, completă şi obiectivă privind faptele, evenimentele şi fenomenele social-politice, 
economice și culturale din sfera locală, naţională şi internaţională.  

Conceptul programului de studii Jurnalism și procese mediatice. Formarea viitorilor specialişti în 
domeniul jurnalismului și proceselor mediatice se realizează prin corelarea a patru entități de formare 
profesională: discipline fundamentale, generale, de specialitate și de orientare socio-umanistică. 
Componenta disciplinelor fundamentale și a celor generale sunt obligatorii pentru toți studenții. 
Componenta disciplinelor de orientare socio-umanistică și, în marea ei majoritate, cea a disciplinelor de 
specialitate oferă studenților posibilitatea de a-și alege, în funcție de interesele lor profesionale, 
disciplinele pe care le vor studia ulterior (din pachetele opționale propuse în planul de învățământ), 
componentele respective asigurând proiectarea traseurilor individuale de formare profesională a 
studenților. Evaluarea finală – sesiunea de licență demonstrează competențele și capacităţile absolvenților 
de observare, selectare, analiză, interpretare şi redare în mass-media a faptelor, evenimentelor, 
fenomenelor din realitatea social-politică imediată. 

Așadar, cunoștințele și competențele sunt dobândite în cadrul unor activităţi de formare 
profesională complexe, accentul fiind pus, în special, pe proiectele de creație jurnalistică. Din această 
perspectivă, timpul alocat contactului indirect, necesar pentru realizarea activității individuale a 
studentului este folosit, în special, pentru (1) investigarea evenimentelor (în timp și în spațiu real) care 
urmează a fi mediatizate; (2) conceperea și elaborarea materialelor jurnalistice pentru presa tipărită, radio, 
TV, agenții de știri, portaluri și platforme informaționale online; (3) activități de cercetare a fenomenelor 
mediatice contemporane; (4) producerea jurnalistică propriu-zisă: conceperea și elaborarea ziarelor, 
buletinelor și jurnalelor de știri, a emisiunilor specializate etc.  

Condiţiile de admitere la programul de studii Jurnalism și procese mediatice sunt determinate de 
specificitatea jurnalismului ca activitate socială, care pendulează între știință și artă. Acest lucru impune 
selectarea viitorilor studenţi din perspectivă dublă, atât a performanţelor şcolare și a cunoştinţelor 
general-teoretice, cât şi a vocaţiei şi a aptitudinilor de creaţie. Astfel, persoanele care optează pentru 
programul de studii Jurnalism și procese mediatice susţin un test din care poate fi dedus profilul psiho-
profesional şi potenţialul de creaţie al viitorilor jurnalist. Testul respectiv se aplică în vederea determinării 
gradului de compatibilitatea a candidatului în student cu domeniu de formare profesională. 

Finalit ăţile de studiu ale programului Jurnalism și procese mediatice sunt orientate spre formarea 
atât a culturii generale, cât şi a celei profesionale a viitorilor specialiști, necesare pentru încadrarea 
acestora în diferite instituții media: presa tipărită, agenții de știri, radio, televiziune, platforme și portaluri 
online. Totodată, acestea sunt orientate și în direcţia asigurării obținerii unor competențe și abilități 
profesionale, suficiente pentru realizarea sarcinilor de creație și de producție jurnalistică de calitate.  



Absolventul programului de studii Jurnalism și procese mediatice obţine titlul de Licenţiat în 
Jurnalism şi informare, specialitatea Jurnalism şi procese mediatice, calificarea – reporter. El trebuie să 
deţină următoarele competențe  generale: comunicarea informaţiilor, ideilor, problemelor şi soluţiilor din 
domeniul profesional în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională; utilizarea şi aplicarea 
cunoştinţelor şi a metodologiilor de explicare a lumii înconjurătoare; rezolvarea situaţilor profesionale 
uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora, precum și competenţe specifice: 
cunoaşterea cadrului legislativ, deontologic și a obligațiilor funcționale ale jurnalistului; cunoaşterea 
principiilor de funcţionare a instituţiilor mass-mediei şi de organizare a producției mediatice; aplicarea 
tehnicilor tradiționale și online de căutare, de colectare, de triere și de validare a informației în procesul 
de documentare jurnalistică; conceperea, elaborarea, realizarea, redactarea și evaluarea produselor 
mediatice; aplicarea principiilor de machetare şi de editare a ziarelor și revistelor, de programare/montare 
şi de difuzare a emisiunilor radiofonice, televizate și online; gestionarea, organizarea și evaluarea 
serviciilor mediatice, a campaniilor de monitorizare a activității instituţiilor mediatice; utilizarea 
strategiilor și tehnicilor tradiționale și a tehnologiilor informaționale în stabilirea agendei media a 
instituțiilor de presă; realizarea cercetărilor aplicative în domeniul jurnalismului și proceselor mediatice, 
analizarea şi evaluarea fenomenelor mediatice contemporane. 

Ocupațiile tipice pentru absolvenții programului. Calificativul Licenţiat în Jurnalism şi Informare 
îi permite absolventului să se angajeze în diferite tipuri de instituțiile media în calitate de: reporter; 
redactor-prezentator radio şi TV; moderator radio şi TV; crainic radio şi TV; corespondent titular; 
fotoreporter; colaborator literar; redactor presă scrisă, radio, TV, precum și în calitate de: comentator; 
analist media; jurnalist de investigație; administratori de portaluri informaţionale. 

Solicitarea specialităţii pe piaţa muncii este determinată de faptul că programul de studii Jurnalism 
și procese mediatice propune o viziune integrată asupra studiilor, în care se regăsesc atât obiective 
educaționale generale, ce pun în valoare conceptul de „jurnalism universal”, cât și obiective specifice 
unor branșe înguste de formare profesională, precum: jurnalismul radio, jurnalismul TV, jurnalismul de 
agenție. Relevanța programului rezidă în caracterul lui multidimensional, care oferă posibilități de 
formare, în același timp, a culturii generale și a celei profesionale, a competențelor de creație jurnalistică 
și a celor de creație științifică (de investigare, cercetare și analiză a fenomenelor, proceselor și tendințelor 
contemporane), aspect corelat/ajustat la prevederile Cadrului European al Calificărilor.  

Posibilitățile de formare ulterioară. Competențele obținute le oferă absolvenților programului de 
studii Jurnalism și procese mediatice posibilitatea de a-și continua studiile la ciclul II – master și, ulterior, 
la ciclul III – doctorat. Studiile doctorale în domeniul jurnalismului sunt desfăşurate, începând cu anul 
2015, în cadrul Şcolii doctorale de Ştiinţe Sociale.  

 
Descrierea finalităţilor de studiu şi a competenţelor la specialitatea Jurnalism, ciclul I, Licenţă 

 
Finalităţile de studiu şi competenţele la specialitatea Jurnalism, ciclul I, Licenţă sunt orientate spre 

formarea  atât a culturii generale, cât şi a celei profesionale a viitorului specialist. Între acestea se numără: 
• Competenţe  generale: 
1. comunicarea informaţiilor, ideilor, problemelor şi soluţiilor din domeniul profesional în limba 

maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională; 
2. utilizarea şi aplicarea cunoştinţelor şi a metodologiilor de explicare a lumii înconjurătoare; 
3. rezolvarea situaţilor profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a 

acestora. 
 
• Competenţe specifice: 
1. cunoaşterea cadrului legislativ, deontologic și a obligațiilor funcționale ale jurnalistului; 



2. cunoaşterea principiilor de funcţionare a instituţiilor mass-mediei şi de organizare a producției 
mediatice; 

3. aplicarea tehnicilor tradiționale și online de căutare, de colectare, de triere și de validare a 
informației în procesul de documentare jurnalistică; 

4. conceperea, elaborarea, realizarea, redactarea și evaluarea produselor mediatice;  
5. aplicarea principiilor de machetare şi de editare a ziarelor și revistelor, de programare/montare şi 

de difuzare a emisiunilor radiofonice, televizate și online; 
6. gestionarea, organizarea și evaluarea serviciilor mediatice, a campaniilor de monitorizare a 

activității instituţiilor mediatice; 
7. utilizarea strategiilor și tehnicilor tradiționale și a tehnologiilor informaționale în stabilirea 

agendei media a instituțiilor de presă; 
8. realizarea cercetărilor aplicative în domeniul jurnalismului și proceselor mediatice, analizarea şi 

evaluarea fenomenelor mediatice contemporane. 
 

EXPLANATORY NOTE 
 

The mission of the program named Journalism and Media Processes consists in training of universal 

journalists (for print media, RTV, news agencies and online media institutions) - highly qualified 

professionals, according to the international standards of quality journalism, which, through their level of 

competence, to be able to compete on the labor market in the country and abroad. Also the mission of the 

program is to provide students with a thorough, high-level scientific training about the functional activities 

of media institutions and the conceptual activities of contemporary journalistic production, both on 

theoretical and practical level. 

The objectives of the program are oriented to examine the concepts, paradigms and specific 

mechanisms of the various media institutions, transforming the experience of individuals or that of the 

creation teams into intellectual terms, integrating students into a coherent system that would ensure the 

training of highly qualified professionals, according to the international standards of quality journalism, 

which, through their level of competence, would be able to: 

- apply the journalistic tools necessary for the reality’s mediatizing process; 

- create media products to meet the information needs of the members of society; 

- ensure the right of every citizen to information; 

- promote pluralism of opinions; 

- ensure the free circulation of ideas, conceptions and theories; 

- create a favorable environment for community control of public authorities' work; 

- design, build and / or mediate social dialogue; 

- stimulate the processes of continuous development of the democratic principles of social and 

political coexistence. 

 

- highlight the phenomenon and processes that take place in the communication-media sector as a 

main objective. 



The objectives of training specialists in journalism and media processes respond to the rising 

demands of the person, in particular, and of society as a whole, to have reliable, actual, complete and 

objective information on socio-political, economic and cultural events and phenomenon in the local, 

national and international sphere. 

Journalism and Media Processes program’s concept.  

The training of future professionals in the field of journalism and media processes is achieved through 

the correlation of four training entities: fundamental disciplines, general, specialized and socio-humanistic 

ones. The component of the fundamental and general disciplines is compulsory for all students. The 

component of the socio-humanistic orientation disciplines and a big part of  the specialized disciplines offer 

students the possibility to choose, depending on their professional interests, the disciplines they will later 

study (from the optional disciplines proposed in the study plan), the components in case providing an 

individual projecting of training courses for the students. The final evaluation - the license session 

demonstrates the skills and abilities of the graduates to observe, select, analyze, interpret and distribute 

media facts, events and phenomenon of the immediate social-political reality. 

Thus, knowledge and skills are acquired through a complex training of professional activities, in 

particular emphasizing journalism creation projects. Out of this perspective, the time reserved to the 

indirect contact required for the individual activity of the student is used, especially, to (1) investigate the 

events (in time and in real space) to be publicized; (2) design and development of journalistic materials for 

print media, radio, TV, news agencies and online informational platforms; (3) research activities on 

contemporary media phenomenon; (4) journalistic production itself: design and development of 

newspapers, news journals, specialized programs, etc.  

The conditions of admission to the study program Journalism and media processes are determined by 

the specificity of journalism as a social activity that gravitates between science and art. This requires a 

double perspective of selecting the future students, based on both: school performance and general 

theoretical knowledge, as well as creational and vocational skills. This is why persons who choose the 

Journalism and Media processes program submit a test out of which may be deduced the psycho-

professional profile and the creative potential of future journalist. This test is submitted to determine the 

degree of compatibility of the student candidate with the professional training area. 

The Journalism and Media Processes study program’s purposes are oriented to the formation of both 

general and professional culture of future specialists, necessary for their fitting into different media 

institutions: printed press, news agencies, radio, television, online platforms and portals. At the same time, 

they are also oriented towards ensuring the acquisition of professional skills and abilities, sufficient for the 

realization of creative tasks and quality journalistic production. 

The graduate of the Journalism and Media Processes study program obtains the title of Bachelor in 

Journalism and Information, specialty - Journalism and media processes, qualification - reporter. The 

graduate must have the next general competencies: communication of information, ideas, problems and 

solutions in the professional field in the native language and in an international language; use and apply 



knowledge and methodologies to explain the surrounding environment; solving the usual professional 

situations in an efficient and deontological way, as well as specific competencies: knowledge of the 

journalist’s legal, deontological and functional obligations; knowing the principles of media institutions 

functioning and organizing media production; application of traditional and online search operations, 

knowing the techniques of information gathering, sorting and validation in the journalistic documentation 

process; designing, developing, producing, editing and evaluating media products; application of the 

principles of newspapers’ and magazines’ designing and editing, programming / editing and broadcasting 

of radio, television and online products; managing, organizing and evaluating media services, campaigns of 

media institutions monitoring; using of traditional strategies and techniques and of information 

technologies in establishing press institutions’ media agenda; applied research in the field of journalism 

and media processes, analyzing and evaluating contemporary media phenomenon. 

Typical jobs for program graduates. The degree Bachelor in Journalism and Information enables the 

graduate to be employed in various types of media as reporter; radio and TV editor- presenter; radio and 

TV showman; radio and TV announcer; correspondent; photographer; literary correspondent; print press, 

radio or TV editor, as well as commentator; media analyst; investigative journalist; online portals 

administrators and managers. 

The demand for specialty on the labor market is determined by the fact that the Journalism and 

media processes program offers an integrated vision on studies, which include both general educational 

objectives, which provides the concept of "universal journalism" as well as specific objectives of some 

narrow branches training, such as: radio journalism, TV journalism, agency journalism. The relevance of 

the program lies in its multidimensional character, which offers possibilities to form in the same time both 

general and professional culture, competences of journalistic creation and those of scientific creation 

(investigate, research and analysis of phenomenon, processes and contemporary trends), an aspect that is 

correlated /adjusted to the provisions of the European Qualifications Framework. 

Further training opportunities.  

The competences obtained offer Journalism and Media processes program’s graduates the 

opportunity to continue their studies on the second cycle - master and then on the third cycle – doctoral 

studies. Doctoral studies in journalism are carried out, starting in 2015, within the Doctoral School of 

Social Sciences. 

Description of the study finalities and competences for Journalism specialty, Cycle the 1st, License 
 
The study finalities and competencies in Journalism, Cycle I, Bachelor's degree are directed towards 

formation of both general and professional culture of the future specialist. These include: 

• General competences: 

1. communication of information, ideas, problems and solutions in the professional field on the native 

language and an international language; 

2. use and apply of knowledge and methodologies to explain the surrounding world; 



3. solve the usual professional situations in order to manage them efficiently and in a deontological 

way. 

• Specific competences: 

1. know the journalists’ legal, deontological and functional obligations; 

2. know the functioning principles of the media institutions and media production’s organization; 

3. apply traditional and online techniques for searching, collecting, sorting and validating 

information in the journalistic documentation process; 

4. design, develop, produce, edit and evaluate media products; 

5. apply the principles of newspapers’ and magazines’ designing and editing, programming/editing 

and broadcasting of radio, television and online programs; 

6. manage, organize and evaluate media services as well as campaigns of monitoring the activity of 

media institutions; 

7. use of traditional strategies, techniques and information technologies in the establishment of press 

institutions’ media agenda; 

8. attain applied researches in the field of journalism and media processes, analyze and evaluate 

contemporary media phenomenon. 

MATRICEA COREL ĂRII FINALIT ĂŢILOR DE STUDIU A PROGRAMULUI CU CELE ALE 
UNITĂŢILOR DE CURS/MODULELOR 

CORRELATION MATRIX OF THE STUDY PROGRAM’S FINALITIES WITH THE COURSE UNITS / MODULES 
 

 
Modulul/Finalit ăţile de studiu 

Module/ The finality of study 
 

 
 

C
om

po
ne

nt
a 

m
od

ul
ul

ui
 

M
e

m
b

e
rs

h
ip

 
m

o
d

u
le 

N
r.

 c
re

di
te

 E
C

T
S

/ 
N

um
be

r 
of

 E
C

T
S 

cr
ed

its
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Bazele jurnalismului 
Basics of Journalism 

F 6  +    + +  

Jurnalismul de informare 
Information Journalism 

F 5   + +     

Tehnica vorbirii 
Speech technique 

F 6     +    

Lectura critică a presei 
Critical press reading 

S 5   +   + +  

Platforme mediatice digitale 
Digital media platforms 

G 4   +  +    

Presa tipărită: istorie și concept 
Printed press: history and 
concept 

S 6  +    +  + 

Psihologia actului de creație 
Creativeness’ psychology 

F 5      + + + 

Designul  
Design 

S 5    + +    

Conceperea şi producerea presei 
tipărite 
Creating and producing of print 
media 

S 4   + +     

Cadrul relațional al mass-mediei S 4  +    + +  



Mass-media relational 
framework 
Stilistica și cultivarea limbii 
Language Style and culture 

F 6    + +    

Legislaţia mass-mediei 
Media Law 

F 5 + +      + 

Etica mass-mediei 
Mass-media ethics 

G 5 + +      + 

Jurnalismul radio 
Radio Journalism 

S 5  +  + +    

Jurnalism politic: ştirea/ 
Jurnalism economic: ştirea/ 
Jurnalism social: ştirea/ Art 
jurnalism: ştirea 
Political Journalism: News 
Economic Journalism: News 
Social Journalism: News 
Art Journalism: News 

S 4   + +     

Sociologia mass-mediei 
Mass-media sociology 

F 4      + + + 

Teoria şi tehnica redactării 
Theory and writing technique 
 

F 4    + +    

Jurnalism de opinie și comentativ 
(I)  
Journalism of opinion and 
commentary (I) 

F 5   + + +    

Jurnalism politic: interviul/ 
Jurnalism economic: interviul/  
Jurnalism social: interviul/ Art 
jurnalism: interviul 
Political Journalism: Interview 
Economic Journalism: Interview 
Social Journalism: Interview 
Art Journalism: Interview 

S 4   + +     

Conceperea şi producerea 
materialelor radio 
Creating and producing radio 
materials 

S 5   + + +    

Conflictologie aplicată în 
jurnalism 
Conflictology applied in 
Journalism 

S 4 +     +  + 

Jurnalism de opinie și comentativ 
(II) 
Journalism of opinion and 
commentary (II) 

F 4   + + +    

Jurnalismul TV 
TV Journalism 

S 6  +  + +    

Jurnalismul de agenţie și new 
media 
News Agency and New Media 
Journalism 

S 6  +  + +    

Montajul și imaginea video 
Video editing 

S 4    + +    



Jurnalismul politic: reportajul/  
Jurnalismul economic: reportajul/ 
Jurnalismul social: reportajul/ 
Art jurnalism: reportajul 
Political Journalism: Reporting 
Economic Journalism: 
Reporting: 
Social Journalism: Reporting 
Art Journalism: Reporting 

S 4   + +     

Metodologia cercetării în 
jurnalism 
Methodology of journalism 
research 
 

S 6   +     + 

Conceperea şi producerea 
materialelor TV 
Creating and producing TV 
materials 

S 4   + + +    

Emisiuni magazin audiovizuale  
Magazine Audiovisual show 

S 3   + + +    

Campania de presă 
Press campaign 

S 3   +   + +  

Jurnalism de investigație 
Investigation Journalism 

S 3 +  + +     

 


