
 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA 
1.2 Facultatea DE LITERE 

1.3 Departamentul DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI MODERNE 
ŞI ȘTIINŢELE COMUNICĂRII 

1.4 Domeniul de studii ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 
1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 
1.6 Programul de studii JURNALISM 
1.7 Anul universitar  I 
 
2. Date despre disciplină  
2.1 Denumirea disciplinei FOTOJURNALISM II 
2.2 Cod disciplină FLJDS112012 
2.3 Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Alexandru Şerbănescu 
2.4 Titularul activităților aplicative Asist. univ. drd. Valentin Vanghelescu 

2.5 Anul de studii I 2.6 Semestrul II 
   2.7 Tipul de evaluare Cv. 2.8 Regimul disciplinei  

*/** DS/DA 

* DF – disciplină fundamentală, DD – disciplină în domeniu, DS – disciplină de specialitate, DC – disciplină 
complementară,  
** DO – disciplină obligatorie; DA – disciplină opţională, DF – disciplină facultativă 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru alocate disciplinei) 
3.1 Număr de ore activităţi directe pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 1 3.3 aplicaţii L 3 
3.4 Total ore activităţi directe pe semestru 56 din care: 3.5 curs 14 3.6 aplicaţii 42 
3.7 Total ore de studiu individual 44 

Distribuţia fondului de timp  [ore] 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  7 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
Tutoriat 6 
Examinări 2 
Alte activităţi  

3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9  Numărul de credite               4 
*** S - seminar; L - laborator; P - proiect 
 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  
4.2 de competenţe Noţiuni generale de utilizare a aparatului foto (telefon mobil) 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sala de curs dotată cu monitor video / videoproiector, 
tablă 

5.2. de desfăşurare a laboratorului /proiectului Sală de curs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
6. Competenţele specifice acumulate 
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- Asumarea în termeni generali a noţiunilor de reflexie a luminii, formare a imaginii şi metode de  

imortalizare a acesteia. – toate în contextul istoric şi social-artistic, relevant momentului. 
- Stimularea capacităţii analitice şi creeatoare a individului în domeniul artei fotografice, cu 

referire directă la abilităţile jurnalistice ale acestuia. 
- Înţelegerea şi utilizarea adecvată a aparatului de fotografiat şi a elementelor constitutive şi 

analoage acestuia. 
- Asumarea unor noţiuni de bază de compoziţie şi lumină, şi aplicabilitatea acestora în diferite 

situaţii. 
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Studierea anumitor curente şi aspecte ale artei fotografice , cu implicaţii şi origini în analiza 
mediului social şi jurnalism,  aduc în repertoriul de competenţe abilitatea de a exprima prin 
fotografie aspecte ale realităţii imposibil câteodată de transpus  în cuvinte.   

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
Stimularea abilităţilor artistice ce vin în completarea programei 
specifice Ştiinţelor comunicării.. 

 

7.2 Obiectivele specifice Studierea fenomenului  fotojurnalism. Analiza imaginii fotografice. 
Aspecte specifice în fotojurnalism – semiotica imaginii. 

 
 
 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Număr ore alocate 
1.  Fotografia Antropologică – Fotografia Documentar 
Camera work, DATAR, National Geografic, Farm Security 
Administration, Family of Man. 

Prezentare orală + 
multimedia 

 
Prezentare orală + 

exemplu practic 
 

Studiu de caz 
 

5 

2. Fotografia şi ilustraţia de publicaţie –URSS în Construcţie, 
VU, National Geografic, Camera Work, LIFE. 4 

3. Curentele şi Mişcările DADA, Bauhaus, Constructivism,“O 
nouă viziune”, “Noua obiectivitate”,  5 

 
Bibliografie: 
 
The Photo Book - Phaidon Press Limited 2000, ISBN 0-7148-3937-X 
Măiestria în Fotografie, Eugen Iarovici - Editura Tehnică 1977, EIARMAIBU 
Să învăţăm fotografia de la maeştri vol. II,   Nic Hanu - Editura Tehnică 1991, ISBN 973-31-0288-1 
 
Site-ografie: 
 
https://www.ndsu.edu/pubweb/~rcollins/242photojournalism/historyofphotography.html  
https://photography.tutsplus.com/articles/a-history-of-photography-part-1-the-beginning--photo-1908  
 

 
8.2 Aplicații (seminar/laborator/proiect) 

Studiu de caz 
Aplicaţii 

 

Număr ore alocate 
1. Fotografia antropologică – fotografia documentar. Studiu de 
caz: direcţii paralele - Camera Work şi DATAR  3 

2. Studiu de caz: Genuri ale fotografiei de presă - ştirea şi 
feature-ul 3 

3. Fotografia antropologică – fotografia Documentar. Studiu de 
caz: direcţii divergente de abordare a subiecteleor comune  - 
National Geografic, Family of Man şi Farm Security 
Administration 

3 

https://www.ndsu.edu/pubweb/%7Ercollins/242photojournalism/historyofphotography.html
https://photography.tutsplus.com/articles/a-history-of-photography-part-1-the-beginning--photo-1908


 

 

4. Studiu de caz: Genuri ale fotografiei de presă -  portret, 
fotografia de sport, fotoreportajul. Alegerea temelor pentru 
proiecte 

3 

5. Fotografia şi ilustraţia de publicaţie din perspectiva socială. 
Studiu de caz: URSS în Construcţie şi VU  magazine. 3 

6. Fotografia şi ilustraţia de publicaţie din perspectiva socială. 
Studiu de caz: National Geografic, Camera Work, LIFE. 3 

7. Analiza pe imagine a abordărilor şi direcţiilor în fotografie 
din curentele şi mişcările socio-artistice: DADA, Bauhaus, 
Constructivism. 

3 

8. Analiza pe imagine a abordărilor şi direcţiilor în fotografie 
din curentele şi mişcările socio-artistice: „O nouă viziune”, 
„Noua obiectivitate” 

3 

9. Fotojurnalişti. Studiu de caz: Robert Capa, Romano Cagnoni, 
Alfred Eisenstaedt, Margaret Bourke-White şi W. Eugene 
Smith. Jurnaliştii vizuali, o nouă profesie? 

3 

10. Organizaţii profesionale şi coduri etice. Agenţii specializate 
de fotografii de presă. Studiu de caz: Danish Union of Press 
Photographers, The National Press Photographers Association 
(NPPA), Magnum Photos, VII Photo Agency, Agerpres, 
Mediafax, Inquam Photos.  

3 

11-12. Editarea fotografiilor pentru portofoliu 6 
13-14. Prezentarea şi evaluarea portofoliului  6 
 
Bibliografie: 
Rad, Ilie (2013). Jurnalismul tradiţional şi new media, cap. VI Fotografia în era digitală, p. 207-376, 
Tritonic: Bucureşti; 
Sandu, Gabriela (2005). Manual de fotojurnalism, Tritonic: București; 
Hrib, Bogdan. Fotografia-document social, Revista Română de Jurnalism și comunicare nr. 4 /2005 

Site-ografie: 
http://time.com/ 
https://www.nationalgeographic.com/ 
https://www.natgeo.ro/ 
https://journalistforbundet.dk/dj-english 
https://www.magnumphotos.com/ 
https://www.nppa.org/ 
https://thebppa.com/ 
http://www.modjourn.org/journals.html 
http://missionphoto.datar.gouv.fr/en/dufour-philippe 
https://www.worldpressphoto.org/ 
https://foto.agerpres.ro/foto 
http://zoom.mediafax.ro/ 
http://inquamphotos.com/ 
 
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 
Aplicarea cunoștințelor 
dobândite pe parcursul 
semestrului 

Examen / lucrare practică  50% 

http://time.com/
https://www.nationalgeographic.com/
https://www.natgeo.ro/
https://journalistforbundet.dk/dj-english
https://www.magnumphotos.com/
https://www.nppa.org/
https://thebppa.com/
http://www.modjourn.org/journals.html
http://missionphoto.datar.gouv.fr/en/dufour-philippe
https://www.worldpressphoto.org/
https://foto.agerpres.ro/foto
http://zoom.mediafax.ro/
http://inquamphotos.com/


 

 

10.5 Aplicații 

Aplicarea cunoștințelor 
dobândite pe parcursul 
semestrului 
 

Portofoliu realizat în 
timpul semestrului 
 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoștințe generale de reprezentare perspectivala a cel puțin unui obiect dat 

• prezenţa minim 70% pe parcursul semestrului (necesară pentru intrarea în examen) 
• mapă de lucrări (temele practice de seminar)  

 
 
 
Data completării, 
 
______________ 

             Titular activităților de curs, 
Lect. univ. dr. Alexandru Şerbănescu 

 
       ______________________________ 

Semnătura 

Titular aplicații,    
Asist. univ. drd. Valentin Vanghelescu 

 
____________________________ 

Semnătura 
 
 
 
 
Data avizării în Departament, 
 
________________________ 

 
 
 

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

 
_______________________________ 

Semnătura 
 


