
 

 

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  Limbi și literaturi moderne și științele comunicării 
1.4 Domeniul de studii  Științe ale comunicării 
1.5 Ciclul de studii  Licență 
1.6 Programul de studii  Jurnalism  
1.7 Anul universitar 2018-2019 
 
2. Date despre disciplină  
2.1 Denumirea disciplinei POLITICI MEDIA ȘI REGLEMENTARE II 
2.2 Cod disciplină FLJDC21214 
2.3 Titularul activităților de curs Conf.dr.Raluca Petre 
2.4 Titularul activităților aplicative - 

2.5 Anul de studii II 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare Cv. 2.8 Regimul disciplinei  
*/** DO 

* 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 1 din care: 3.2 curs 1 3.3 aplicaţii*** - 

3.4 Total ore activităţi directe pe semestru 14 din care: 3.5 curs 14 3.6 aplicaţii - 
3.7 Total ore de studiu individual 36 

Distribuţia fondului de timp  [ore] 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  12 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 
şi pe teren 10 

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

3.8 Total ore pe semestru 50 
3.9  Numărul de credite 2 
*** S - seminar; L - laborator; P - proiect 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Introducere în sistemul mass-media 
4.2 de competenţe Gândire autonomă 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului  Sală cu dotări multimedia 
5.2. de desfăşurare a laboratorului /proiectului  
 
 
 



 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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  Ghidarea comportamentului profesional într-un context global de pe poziţia de 
comunicatori responsabili în spaţiul public. 
 
 Aplicarea criteriilor,  metodelor şi modelelor de evaluare folosite în  gestionarea 
responsabilă a informației în spațiul public. 
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 Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii 
profesionale complexe, cu respectarea legislației în vigoare. 
 
Realizarea unui plan de carieră, utilizând oportunitățile legale în vigoare. 

 
7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Înţelegerea şi aplicarea eficientă şi responsabilă a 
reglementărilor  în practica profesională 

7.2 Obiectivele specifice 

- Înțelegerea universului reglementării în domeniul mass-
media 

- Ghidarea comportamentului profesional într-un context 
global de pe poziţia de comunicatori responsabili în spaţiul 
public, respectând statutul profesional și reglemetările în 
vigoare  

- Organizarea unui plan de carieră în conformitate cu 
oportunitățile date de legile în vigoare 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de 

predare 
Număr ore 

alocate 
1. Procesul de legiferare în România   
2. Relația CNA- sectorul audiovizual; licențele.  

Dialogul euristic 
 

Asaltul de idei 

2 
3. Reglementarea sectorului audiovizual public Legea 41/1994  2 
4. Legea Agenției naționale de presă Agerpres, Legea 19/2003 2 
5. Dezvoltarea sectorului digital și provocările reglementării. 2 
6. Sectoare dereglementate: presa scrisă, sfera digitală. 2 
7. Definirea sectoarelor creative în legislația europeană și 

națională. Susținerea sectoarelor creative la nivel național și 
european (Programul MEDIA) 

2 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Rezolvarea de probleme profesionale în spiritul reglementărilor europene și naționale în vigoare.  
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

Înțelegerea și evaluarea 
cadrului de reglementare în 
domeniul media 
 
Participare activă la curs și 
contribuții prin studii de caz 

 
Grilă  

 
 

Evaluare continuă 

 
70% 

 
 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Nota 5 la grilă, participare la jumătate din cursuri.  

 
 
 
 
 
Data completării, 
 
______________ 

             Titular activităților de curs, 
       

       _____Conf.dr.Petre Raluca____ 
Semnătura 

 

 
 
Data avizării în Departament, 
 
________________________ 

 
 

Director de Departament, 
 

_____Conf.dr. Codleanu Mioara ______ 
Semnătura 

 


