
 

 

ANEXA 4 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA 
1.2 Facultatea DE LITERE 
1.3 Departamentul DE LIMBI ȘI LITERATURI MODERNE ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII 
1.4 Domeniul de studii ŞTIINȚE ALE COMUNICĂRII 
1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 
1.6 Programul de studii JURNALISM 
1.7 Anul universitar 2017-2018 
 
2. Date despre disciplină  
2.1 Denumirea disciplinei Dezbatere în audiovizual II 
2.2 Cod disciplină FLJDS3204 
2.3 Titularul activităților de curs Prof. univ. dr. Ana Maria Munteanu 
2.4 Titularul activităților aplicative Asist. univ. drd. Valentin Vanghelescu 

2.5 Anul de studii III 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare Ex. 2.8 Regimul disciplinei  
*/** DS/DI 

* DF – disciplină fundamentală, DD – disciplină în domeniu, DS – disciplină de specialitate, DC – disciplină 
complementară, DAP – disciplină de aprofundare, DSI – disciplină de sinteză, DCA – disciplină de cunaștere 
avansată 
** DI – disciplină impusă; DO – disciplină opţională 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru alocate disciplinei) 
3.1 Număr de ore activităţi directe pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 aplicaţii*** 1 
3.4 Total ore activităţi directe pe semestru 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 aplicaţii 12 
3.7 Total ore de studiu individual 39 

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 15 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutorial 2 
Examinări 4 
Alte activităţi  

3.8 Total ore pe semestru 75 
3.9  Numărul de credite 3 
*** S - seminar; L - laborator; P - proiect 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  
4.2 de competenţe Competenţe IT 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Laborator multimedia 
5.2. de desfăşurare a laboratorului /proiectului Laborator multimedia 
 
6. Competenţele specifice acumulate 
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Producţia unui conţinut jurnalistic (text, video, audio şi foto) pentru toate tipurile de media 
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 Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale 
uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora 
 
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini 
pe paliere ierarhice 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Aplicarea conceptelor de bază pentru producţia unei emisiuni 
conform normelor profesionale 

7.2 Obiectivele specifice Capacitatea de a analiza o emisiune de dezbatere 
Capacitatea de a produce o emisiune de dezbatere 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Număr ore alocate 
Producţia unei emisiuni de dezbatere în AV 
Faza de concepţie  

-elaborarea  conceptelor care confera profilul emisiunii si 
coordonatele contractului de comunicare/expectanțe ale  
audientei 

-realizarea decupajelor  problematice prin care  se 
materializează conceptele , se definesc și organizează spațiul 
de emisie : scopul,obiectivele, mijloacel materiale si tehnice  

Expunere teoretică 
Exerciţii de observare 

participativă  
Analiza de conţinut 

pentru a detecta 
valorile, mizele, 

settingul  
Dialog euristic 
Valorificarea  

resurselor digitale 
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Productia unei emisiuni de dezbatere in AV 
         Faza de pregatire  

-stabilirea echipei editoriale si a echipei tehnice,definirea si 
enunțarea rolurilor si limitelor de competență  precum și a 
cadrului de colaborare 

-gruparea  si programarea operațiilor 
editoriale,tehnice,administrative,financiare   

    Activitatea producatorului (realizatorului) 

• documentarea, alegerea, evaluarea potențialului temei 
prin prisma specificului dezbaterii : actualitate, 
eveniment de tip hard sau soft,disponibilitatea 
actorilor de a răspunde favorabil unei solicitări, 
alegerea suporturilor audio-video, 

• analiza problemei, a ideilor,a situațiilor și elaborarea 
scriptului, evaluarea  duratei  

• informarea moderatorului cu privire la mizele 
dezbaterii, motivarea alegerii unui rol adecvat- de 
arbitru, evaluator, jucător-animator, confesor,etc      

•  definirea axelor activității discursive a moderatorului-
simetrie, proximitate, stil  de comunicare,etc  

• pregătirea  designului cadrului scenografic sub forma 
unor delimitări de volume,spații, semne de poziționare 
a interlocutorilor   

• stabilirea echipei de platou: realizator, director de 
imagine, regizor de montaj,tehnicieni de lumina si 
sunet,mașiniști,etc 

  Activitatea directorului de imagine 

- stabilirea plantației camerelor, calibrare, unghiuri de 
încadrare, si reperelor  ce urmează a fi asamblate(montate) în 
timp real-cadre generale, planuri de detaliu, mișcări ale 
camerei- panoramări și travelling 

-calibrarea aparaturii de filmare și a standardelor expresive 
pentru a răspunde cerințelor producatorului si realizatorului 

-stabilirea regulilor de colaborare între realizator și regizorul de 
montaj, planul de filmare și montării secvențelor care să 
respecte dinamica interdiscursiva și mizele dezbaterii și a unor 
imagini de racord expresive 

Activitatea reporterului 

 Menținerea legăturii “operaționale” cu sursele în vederea 
conectării rapide, pregătirii și realizării materialului suport 

Realizarea secvențelor înregistrate -“corpusul textual brut ”,  
reelaborat ca argument obiectiv sau subiectiv prin operații de 
decupaj și montaj conform  mizelor specifice dezbaterii.In cazul   
relatarilor in direct reporterul si operatorul pun in act secvente 
preluate in timp real ,voxpop,microreportaje cu rol de 
atmosfera, de provocare, informare,etc 
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II.Productia unei emisiuni de dezbatere in AV 
Faza   actantiala (performativă)  
Activitatea moderatorului - amenajare studio, zona de 
vizibilitate, strategie de punere in discutie (problematizare) 
interpretare, evaluare a contextelor, menţinerea “săgeţii 
inferenţiale”, ancorare tematică şi monitorizarea disputei  
dintre invitaţi;  
 Alegerea  stilului de comunicare verbal şi non-verbal ;  
registrul determinat (controlat) de semnale discrete, gradate 
(analogice), digitale,de tip “off / on”, congruente  sau  
incongruente cu semnele verbale prin care se poziţionează 
personajul mediatic şi a căror semnificaţie trimite la cadre de 
referință exterioare situației de interactiune 
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8.2 Aplicații (seminar/laborator/proiect) Metode de predare Număr ore alocate 
Secventializarea (sincronizarea cu discursul, nesincronizarea cu 
discursul, sincronizarea cu situația, sincronizarea cu conținutul 
discursurilor) intervențiile și schimb de replici 

Aplicaţii 

2 

Construcţia în condiţii de laborator  a unui spaţiu deliberativ. 
Strategii de vizibilitate a unei probleme ca temă de dezbatere  
Niveluri de organizare 
• Identificarea efectelor şi tipurilor de discurs în situaţie: 
discurs de proclamare sau de declarație, discurs de revelare, 
discurs de controversă; 
• Analiza cotidianului. Indicii şi semnale. Frame-uri ale 
dezordinii sociale (crize, drame, emoţii sociale) 

• Miza de reparare a dezordinii sociale;    
• Identificarea regimurilor dezbaterii: între politic şi civic; 
între public şi privat; 
• Strategii de poziţionare. 

4 

Construcţia în condiţii de laborator  a unui spaţiu deliberativ. 
Productia unei emisiuni de dezbatere in AV 6 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul este coroborat cu cerinţele pentru  domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE     
Domeniul de studii: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII                               
Programul de Studii: Licență Jurnalism 
 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

Cunostinte teoretice si 
metodologice 
Analiza reflexiva si 
constientizarea mizelor 

Examen 70% 

10.5 Aplicații Realizarea unei dezbateri  Evaluarea dezbaterii 30% 
10.6 Standard minim de performanţă 
Participare la cel puţin jumătate din cursuri și seminare. 
Minimum 5 la examenul final. 
 



 

 

Data completării, 
 
______________ 

             Titular activităților de curs, 
      Prof. univ. dr. Ana Maria Munteanu 

 
       ______________________________ 

Semnătura 

Titular aplicații,    
Asist. univ. drd. Valentin Vanghelescu 

 
____________________________ 

Semnătura 
 
 
Data avizării în Departament, 
 
________________________ 

 
 

Director de Departament, 
Prof. univ. dr. Mioara Codleanu 

 
_______________________________ 

Semnătura 
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