
Oferta Educațională a Facultății: Jurnalism și Științe ale Comunicării  

Denumirea programului de licență: Jurnalism și Procese Mediatice  

Scurtă descriere a programului  

Programul de studii la specialitatea Jurnalism și Procese Mediatice presupune 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. Misiunea programului rezidă în 

pregătirea 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, precum și în formarea competențelor profesionale ale jurnaliștilor. 

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor 

Calificativul Licenţiat în Jurnalism şi Informare îi permite absolventului să se angajeze în diferite tipuri 

de instituțiile media în calitate de: reporter; redactor-prezentator, moderator, crainic radio şi TV; corespondent 

titular, fotoreporter, redactor în presa scrisă; comentator; analist media; jurnalist de investigație; administratori de 

portaluri de știri etc. 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. 

Semestrul 1 (Nr. Credite) 

1. Bazele jurnalismului (6 ECTS) 

2. Discurs public și persuasiune (6 ECTS) 

3. Tehnica vorbirii (5 ECTS) 

4. Jurnalism de informare (5 ECTS) 

5. Norme și interpretări gramaticale (4 ECTS) 

6. Limba străină pentru comunicare (4 ECTS) 

7. Educația fizică 

Semestrul 2 (Nr. Credite) 

1.Cadrul relațional instituțional (6 ECTS) 

2. Redactarea textului (4 ECTS) 

3. Tehnologii informaționale avansate (4 ECTS) 

4. Presa tipărită (4 ECTS) 

5. Jurnalism radio (6 ECTS) 

6. Educația fizică 

7. Practica de inițiere în specialitate (2 ECTS) 

Cursuri opționale:  

1. Presa locală 

2. Analiza critică a presei  

3. Filozofie  

4. Sociologie  

5. Politologie  

6. Istoria culturii și civilizației europene  

7. Instituțiile juridico-statale din Republica 

Moldova  

Semestrul 3 (Nr. Credite) 

1. Știrea (4 ECTS) 

2. Legislația în domeniul mediatic-comunicațional (4 

ECTS) 

3. Etică și integritate profesională (6 ECTS) 

4. Producție radio ( 6 ECTS) 

Cursuri opționale:  

1. Art Jurnalism  

2. Istoria jurnalismului radio  

3. Sistemul audiovizual contemporan  



5. Lectura la microfon (4 ECTS) 

6. Educația fizică 

7. Proiect de cercetare/ Proiect de creație (1 ECTS) 

4. Republica Moldova: istorie, politică, 

societate 

5. Cultura comunicării interpersonale și 

organizaționale  

6. Economics 

7. Integrare europeană  

8. Etica și estetica   

Semestrul 4 (Nr. Credite) 

1. Negocierea și medierea conflictelor (4 ECTS) 

2. Jurnalism de agenție (4 ECTS) 

3. Jurnalism de opinie și comentativ (5 ECTS)  

4. Interviul (4 ECTS) 

5. Teorii și tehnici ale publicității (5 ECTS) 

6. Tehnici de filmare și montaj TV (4 ECTS) 

7. Educația fizică 

8. Practica de specialitate (4 ECTS) 

Cursuri opționale: 

1. Tendințe contemporane în jurnalism  

2. Campanii publicitare  

3. Editare video  

 

Semestrul 5 (Nr. Credite) 

1. Metodologia cercetării (6 ECTS) 

2. Campania media (5 ECTS) 

3. New media (5 ECTS) 

4. Jurnalism TV (6 ECTS) 

5. Marketing digital (4 ECTS) 

6. Jurnalism de investigație (4 ECTS) 

Cursuri opționale: 

1. Istoria jurnalismului online  

2. Teoria jurnalismului radio  

3. Arta discursului TV 

4. Logistica audiovizuală  

Semestrul 6 (Nr. Credite) 

1. Mass-media și opinia publică (3 ECTS) 

2. Producție TV (3 ECTS) 

3. Reportajul ( 4 ECTS) 

4. Eticheta și protocol instituțional (3 ECTS) 

5. Practica de producție (6 ECTS) 

6. Practica de cercetare (6 ECTS) 

7. Examenul de licență (5 ECTS) 

Cursuri opționale:  

1. Istoria jurnalismului TV  

2. Teorii ale comunicării de masă  

3. Jurnalism economic  

 

Contact: Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc central, MD-2009, Chişinău 

Tel: +373 22 244 045 

Web: jurnalism.usm.md 

 


