
FIŞA DISCIPLINEI 
 

TEHNICI DE LUCRU ÎN MASS-MEDIA SPECIALIZATE (RADIO),  
anul universitar 2017-2018 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie 
1.3 Departamentul Psihologie, Ştiinţe ale Comunicării şi Asistenţă Socială 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale comunicării 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Zi/Jurnalism 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tehnici de lucru în mass-media specializate (radio) 
2.2 Titularul activităţilor de curs lect. univ. dr. Florin Stoica 
2.3 Titularul activităţilor de seminar / 

laborator lect. univ. dr. Remus Cârstea 

2.4 Anul de 
studii III 2.

5 
Semestr
ul I 2.

6 
Tipul de 
evaluare E 2.7 Regimul 

disciplinei O 
 

3.1 Număr de ore pe 
saptămână 

4 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 2 

3.4 Total ore din planul de înv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 10 
Tutorat 10 
Examinări 4 
Alte activităţi ..... 15 

3.7 Total ore studiu individual 69  
3.8 Total ore pe semestru 125  
3.9 Număr de credite 5  

3. Timpul total estimat 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum - 
4.2 De competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului dotarea sălii cu videoproiector 
5.2 De desfăşurare a laboratorului dotarea sălii cu videoproiector 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 C1 - Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştintelor 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 
C5 - Identificarea si utilizarea elementelor specifice de deontologie şi de responsabilitate socială a jurnalistului  
C6 - Producţia unui conţinut jurnalistic (text, video, audio şi foto) pentru toate tipurile de media 
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CT1: Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretica, cât si practica - a unor situatii profesionale 
uzuale, în vederea solutionarii eficiente si deontologice a acestora. 
CT2: Aplicarea tehnicilor de munca eficienta în echipa multidisciplinara cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice. 
CT3: Autoevaluarea nevoii de formare profesionala în scopul insertiei si a adaptarii la cerintele pietei muncii. 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu  noţiuni şi concepte specifice jurnalismului de radio. 
 

7.2 Obiectivele specifice A. Obiective cognitive 
Să-şi însuşească şi să utilizeze adecvat noţiuni şi concepte legate de specificul jurnalismului 



de radio. 
B. Obiective procedurale 
1. Expunerea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, activitatea independentă, autoevaluarea, 
interevaluarea;  
2. Brainstormingul, problematizarea, analogia, comparaţia;  
3. Activitate individuală, frontală, pe grupe. 
C. Obiective atitudinale 
Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învăţare;  
 

 
1. Conţinuturi 

8.1. Curs  Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Specificul jurnalismului radio 2 

prelegerea 
dezbaterea 

scurte prezentări în 
power-point pentru 

stimularea 
exerciţiului reflectiv 

2 Evoluţia jurnalismului radio 2 
3 Serviciul public vs. abordarea comercială 2 
4 Societatea Română de Radiodifuziune 2 
5 Consiliul Naţional al Audiovizualului. Reglementări în domeniul 

radio 
2 

6 Structura unei organizaţii radio 2 
7 Funcţionarea radioului sub impactul dezvoltării tehnologice  2 
8 Grila de programe a unui post radio 2 

 9 Buletinul de ştiri radio 2 
10 Emisiunea radio 2 
11 Radioul – strategii de adaptare la schimbările de pe piaţa media 2 
12 Jurnalism şi relaţii publice 2 
13 Radioul local – radioul naţional  

2 
14 Statutul jurnalistului de radio 2 
Bibliografie: 
Bakenhus, Norbert - Radioul local (Ghid practic pentru jurnalişti), Editura Polirom, Iaşi, 1998  
Grosu Popescu, Eugenia - Jurnalism radio – Specificul radiofonic, Editura Teora, Bucureşti, 1998 
Haas, Michael H., Uwe Frigge, Gert Zimmer - Radio management – Manualul jurnalistului de radio, Editura Polirom, 
Iaşi, 2001 
Joanescu, Irene -  Radioul modern, Tratarea informaţiei şi principalele genuri informative, Editura All, Bucureşti, 1999  
Traciuc, Vasile - Jurnalism radio, Editura Tritonic, Bucuresti, 2003 
 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a 
competențelor vizate, distribuirea temelor si a referatelor  2 

dialogul  
referatul; 

analiza de conţinut a 
produselor media; 

argumentarea 
2 Știrea radio – definiție, caracteristici, modalități de colectare  2 

 3 Tehnici de redactare a știrii radio. Structurarea unei știri radio  2 

4 Calitățile unei știri radio. Formatul știrii   2 Prelegerea 
Dezbaterea Audiții radio 

5 Regulile de redactare. Modalități de transmitere a știrilor radio  2 Prelegerea 
Dezbaterea Audiții radio 

6 
Ierarhizarea știrilor în emisiunile informative. Difuzarea jurnalelor 
de știri  

2 Prelegerea 
Dezbaterea Audiții radio 

7 
Redactarea si producerea de materiale radio (exersarea practica a 
genurilor jurnalistice discutate anterior - stirea).  

 Activitate 
individuală Audiții radio 

8 Relatarea. Tehnici de redactare.  2 prelegerea 
dezbaterea Audiții radio 

9 
Redactarea si producerea de materiale radio (exersarea practica a 
genurilor jurnalistice discutate anterior - relatarea).  

2 Activitate 
individuală 
Feedback-
ul 

Audiții radio 
 
 

10 Interviul. Tehnici de realizare.  2 prelegerea 
dezbaterea 

Materiale 
înregistrate. 

11 Tipologia interviului de radio. Audiții interviuri radiofonice  2 expunerea 
observația Audiții radio 



12 Tipologia întrebărilor. Tehnica intervievării pentru radio  2 expunerea 
observația 

Materiale 
înregistrate. 

13 Etapele realizării unui interviu radiofonic  2 prelegerea 
dezbaterea Audiții radio 

14 Animatie si ilustratie sonora in Radio 2 prelegerea 
dezbaterea Audiții radio 

Bibliografie: 
Bakenhus, Norbert - Radioul local (Ghid practic pentru jurnalişti), Editura Polirom, Iaşi, 1998  
Grosu Popescu, Eugenia - Jurnalism radio – Specificul radiofonic, Editura Teora, Bucureşti, 1998 
Haas, Michael H., Uwe Frigge, Gert Zimmer - Radio management – Manualul jurnalistului de radio, Editura Polirom, 
Iaşi, 2001 
Joanescu, Irene -  Radioul modern, Tratarea informaţiei şi principalele genuri informative, Editura All, Bucureşti, 1999 
Traciuc, Vasile - Jurnalism radio, Editura Tritonic, Bucuresti, 2003  

 
2.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 

comunitaţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul 
aferent programului 

• corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi teoriilor pedagogice însuşite la nivelul disciplinei – vor 
satisface aşteptările reprezentanţilor comunităţii; 

• competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  aşteptările  
reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor. 

 
3.  Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere  

din nota finală 
10.4 Curs Dobandirea cunostintele specifice 

jurnalismului radio Examen scris 50% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

Implicarea in activitatile de seminar si 
indeplinirea sarcinilor prevazute pentru 
fiecare seminar 

Verificare orală 20% 

Verificarea modalităţilor de aplicare 
concretă în activitatea mass-media a 
cunoştinţelor dobândite 

Evaluare periodică 10% 

Analizarea şi interpretarea unor situaţii 
concrete din jurnalismul radio Evaluarea proiectului 20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Comunicarea unor informaţii utilizând corect limbajul ştiinţific de specialitate. 
Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei şi explicarea interdependenţelor dintre ele. 
Aplicarea achiziţiilor în oferirea unor exemplificări, în realizarea de analize. 

 

 
Data completării     Titular de curs,                 Titular de seminar / laborator, 
30.09.2017                           lect. univ. dr. FLORIN STOICA                   lect. univ. dr. REMUS CÂRSTEA 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament,          Director de departament, 
17.10.2017    (prestator)    (beneficiar), 
            Conf.univ.dr. Manuela Ciucurel        ..... 
 


