FIŞA DISCIPLINEI
Tehnici de lucru specializate (presă scrisă), anul universitar 2017-2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea

Universitatea din Piteşti
Științe ale educației, Științe sociale și Psihologie
Psihologie, Științe ale comunicării şi Asistenţă socială
Științe ale comunicării
Licență
Jurnalism

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
I 2.5 Semestrul
I

Tehnici de lucru specializate (presă scrisă)
Lector dr. Elena Popescu
Lector dr. Elena Popescu
2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei

3.1
Număr de ore pe saptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3
3.4
Total ore din planul de înv.
56
3.5
din care curs
28
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
69
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5
3. Timpul total estimat

S/L/P
S/L/P

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Limba română
De competenţe
Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă, spirit de observaţie

5.1
5.2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Suport de curs, tablă, colecţii de ziare, acces Internet
De desfăşurare a laboratorului Computere, acces la internet, reportofoane

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

4.1
4.2

O
2
28
ore
10
20
20
10
9

6. Competenţe specifice vizate
C1. Identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor
comunicării.
C2. Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC).
C3. Descrierea tipurilor diferite de audienţă /public implicate în comunicare
C4. Managementul informaţiei de presă
C6. Producţia unui conţinut jurnalistic (text, video, audio şi foto) pentru toate tipurile de media.
CT1.Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale
uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora.
CT2.Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe
paliere ierarhice.
CT3.Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi a adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al Familiarizarea studenților cu principiile redactării unui text de presă, cu tehnicile de obţinere
disciplinei
a informaţiei şi cu lucrul într-o redacţie de presă.
Obiective cognitive
1. Abordarea realităţii din prisma valorii de ştire a informaţiei
2. Capacitatea de a selecta şi ierarhiza informaţiile dintr-un câmp evenimenţial
3. Capacitatea de a încadra un text jurnalistic într-un gen publicistic
7.2 Obiectivele specifice
Însuşirea tehnicilor de colectare a informaţiei
Obiective procedurale
4. Dobândirea exerciţiului de scriitură jurnalistică
5. Redactarea unui text jurnalistic

6. Redactarea de materiale de presă aparţinând unui genuri jurnalistice diferite
Obiective atitudinale
7. Însuşirea comportamentului adecvat la un eveniment de presă
8.
8.1. Curs

Conţinuturi
Nr.
ore
2

Metode de
predare

Curs organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a
competențelor vizate, a bibliografiei
2
Evenimentul şi mass-media
2
3
Valoarea de ştire
2
4
Textul jurnalistic. Caracteristici stilistice şi norme de redactare (1)
2
5
Textul jurnalistic. Caracteristici stilistice şi norme de redactare (2)
2
6
Ştirea – textul de căpătâi al jurnalistului
2
prelegerea
7
Documentarea. Principalele tehnici de colectare a informaţiilor
2
conversația
euristică
8
Raportul cu sursele de informaţii
2
dialogul
9
Agenţii de presă, birouri de presă, baze de date
2
10 Tehnici de intervievare
2
11 Organizarea unei redacţii. Principalele atribuţii
2
Principii deontologice şi norme de conduită într-o redacţie de
12
presă
13 Tipologia presei scrise
2
14 Presa scrisă şi provocările mediului online
2
Bibliografie
Bertrand, Claude-Jean(coord.), 2001, O introducere în presa scrisă şi vorbită,Iaşi,
Editura Polirom
Coman, Mihai, 1999, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom
Coman, Mihai, coord., 2000, Manual de jurnalism, vol. 1, 2, Iaşi, Polirom, (ediţia a
doua)
Martin-Lagardette, Jean-Luc, 2000, Le guide de l’écriture journalistique, Paris, La
Découverte & Syros, (ediţia a patra)
Mencher, Melvin, 1984, News Reporting and Writing, Columbia University, Wm. C.
Brown Publishers
Metzler, Ken, 1986, Newsgathering, New York, Prentice Hall Inc. (ediţia a doua)
Randall, David, 1998, Jurnalistul universal, Iaşi, Editura Polirom
Popescu, Cristian Florin, 2003, Manual de jurnalism, Bucureşti, Editura Tritonic.
Roşca, L., 2004, Producţia textului jurnalistic, Iaşi, Editura Polirom.
Nr.
Metode de
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
ore
predare
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a
1
2
competențelor vizate, distribuirea temelor
Identificarea tipurilor de evenimente descrise în bibliografia de
2
2
specialitate – studiul presei locale
Aplicarea criteriilor de valorizare a informaţiilor în presa
2
3
românească
4
Textul jurnalistic. Exemplificări. Lectura şi analiza unui ziar
2
dialog
5
Redactarea unui text jurnalistic
2
dezbatere
6
Redactarea ştirii după un comunicat de presă
2
lucrul
7
Redactarea ştirii după documentarea pe teren
2
individual
8
Documentarea cu ajutorul intervievării
2
9
Predocumentarea
2
10 Analiza organigramei unei redacţii de presă locală
2
11 Coduri deontologice ale profesiei de jurnalist
2
12 Tipuri de publicaţii pe piaţa mediatică românească
2
13 Analiza unor publicaţii online
2
14 Verificare
Bibliografie
Bertrand, Claude-Jean(coord.), 2001, O introducere în presa scrisă şi vorbită,Iaşi,
Editura Polirom
Coman, Mihai, 1999, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom
Coman, Mihai, coord., 2000, Manual de jurnalism, vol. 1, 2, Iaşi, Polirom, (ediţia a
doua)
Martin-Lagardette, Jean-Luc, 2000, Le guide de l’écriture journalistique, Paris, La
Découverte & Syros, (ediţia a patra)
Mencher, Melvin, 1984, News Reporting and Writing, Columbia University, Wm. C.
1

Observaţii
Resurse folosite

Referatul
Fișa didactică
Lectura de ziar

Observaţii
Resurse folosite

Lectura de ziare
Internet
Computere
Reportofon
Vizita într-o redacţie

Brown Publishers
Metzler, Ken, 1986, Newsgathering, New York, Prentice Hall Inc. (ediţia a doua)
Randall, David, 1998, Jurnalistul universal, Iaşi, Editura Polirom
Popescu, Cristian Florin, 2003, Manual de jurnalism, Bucureşti, Editura Tritonic.
1. Roşca, L., 2004, Producţia textului jurnalistic, Iaşi, Editura Polirom.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
- corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor teoretice ale domeniului jurnalistic, a jargonului profesional și a
terminologiei folosite în redacţiile de presă;
- competențele procedurale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei vor satisface așteptările reprezentanților
asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul mass-media.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

10.6 Standard minim
de performanţă

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Insuşirea cunoştinţelor din tematica de
curs
Capacitatea de a aplica cunoştinţele în
50%
examen
analize proprii şi texte de presă
redactate după cerinţele jurnalistice
Participare activă la activităţile de
laborator
Îndeplinirea sarcinilor
Verificarea temelor de casă
Capacitatea de a pune în aplicare
Verificarea cunoştinţelor prin test
50%
cunoştinţele teoretice
scris
Prestarea de activităţi legate de munca
într-o redacţie de presă
2,5 puncte acumulate din evaluarea activităţilor periodice şi 2,5 puncte la evaluarea finală;
calitatea și coerența tratării subiectelor abordabile în manieră explicativ-argumentativă şi a
subiectelor aplicative

Data completării
30.10.2017

Titular de curs,
lector dr. Elena Popescu

Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament,
11.11.2017
(prestator)
Conf.univ.dr. Manuela Ciucurel

Titular de seminar / laborator,
lector dr. Elena Popescu

Director de departament,
(beneficiar),
.....

