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INFORMAŢII PERSONALE Lumini a ț Ro ca ș

Barbu Văcărescu, 149, Sc D, etaj 1, apt 37, Bucureşti, România, 

 0724 874 349    

 lumirosca@yahoo.com ; roscaluminita.1@gmail.com 

Sexul Feminin | Data naşterii 10/03/1954 | Naţionalitatea română 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2014–Prezent Profesor universitar
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, 1-3 Bd. Iuliu Maniu, 
Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6 

Competen e academice : ț abordarea normativă a discursului jurnalistic, analiza discursului jurnalistic, 
produc ie în presa scrisă, media i sfera publicăț ș

Activităţi didactice în domeniul media-comunicare

Directoare a masteratului „Mangementul instituţiilor mass-media"

Presedinte al Comisiei de avizare a programelor de studiu din UB (din 20.01.2016) 
http://www.unibuc.ro/n/organizare/senat-
ub/docs/2016/feb/15_11_37_27Minuta_Senat_UB_din_20.01.2016.pdf  

Membru în Senatul Universită ii din Bucureşti (din dec. 2015)ț

Membru in Consiliul ştiintific al ICUB (din 2014) http://icub.unibuc.ro/index.php/social-sciences0  

Cursuri susţinute din 2014, până în prezent

Nivel licenţă  

Producţie în presa scrisă, curs 

Genurile presei scrise, curs 

Tehnici de redactare, curs

Jurnalism Narativ, curs

Creative Writing (facultativ)

Nivel masterat  

Discursul media, Programul Managementul institu iilor mass-mediaț

Crearea unei publicaţii, programul Jurnalism tematic

Comunicare mediata, Programul Producţie multimedia şi audiovizuală

Expertiză în evaluare academică

Expert evaluator în comisia de tiinţe ale Comunicării, Aracis Ș http://www.aracis.ro/organizare/registrul-
national-de-evaluatori/ (din 2009, până în prezent) Membru în Comisia de tiinţe Sociale, Politice şi Ș
ale Comunicării; 

Formare/promovare a valorilor profesionale în spa iul public i în organiza iile profesionaleț ș ț

Vizită la Parlamentul European, Bruxelles, la invitatia doamnei europarlamentar Renate Weber, cu 
participarea a 20 de studenţi si 5 cadre didactice, 16-18 noiembrie 2015

Tipul sau sectorul de activitate Învă ământ universitarț  
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2002–2014 Conferen iar universitarț
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, 1-3 Bd. Iuliu Maniu, 
Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6 

Competen e academice : ț abordarea normativă a discursului jurnalistic, analiza discursului jurnalistic, 
productie în presa scrisă.

Activităţi didactice în domeniul media-comunicare.

Directoare a masteratului „Mangementul instituţiilor mass-media"

Membră în Comisia de calitate a FJSC (2007-2012)

Prodecan, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (2004-2008)

Secretar ştiinţific, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (2002-2004)

Coordonatoarea programului Erasmus al FJSC (2002-2008)

Membră în Comisia de avizare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice, Universitatea din 
Bucureşti (2005-2008)

Cursuri susţinute din 2002 până în prezent 

Nivel licenţă  

Conceperea şi elaborarea ziarului (Producţie în presa scrisă, din 2007), curs 

Genurile presei scrise, curs 

Presă şi actualitate, laborator

Structura limbajului jurnalistic, curs 

Tehnici de redactare, curs.

Nivel masterat  

Discursul media (programul "Managementul instituţiilor mass-media") din 2012

Crearea unei publicaţii (programul "Jurnalism tematic"), din 2005

Managementul informaţiei (programul "Managementul instituţiilor mass-media") din 1996

Şcoală doctorală  

Aspecte teoretice ale analizei discursului mass-media (2005-2009)

Metode si metodologii de cecetare (Organizarea documentarii stiintifice si construirea textului stiintific) 
(2008-2009)

Cursuri postuniversitare  

Conceperea şi eleborarea unei publicaţii. Aspecte ale redactării jurnalistice, Modulul de Jurnalism şi 
Jurnalism şi multimedia (1995-2008)

Tehnici jurnalistice cu aplicaţie la Relaţiile publice, Modulul de Relaţii publice (1998-2006).

Tipul sau sectorul de activitate Învă ământ universitarț  

1996–2002 Lector universitar
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, 1-3 Bd. Iuliu Maniu, 
Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6 

Activităţi didactice în domeniul media-comunicare

Directoare a masteratului Mangementul instituţiilor mass-media" (din 1996)

Directoarea Departamentului de jurnalism, Facultatea de Jurnalism şi tiinţele Comunicării (1996 –Ș
2000)
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Conceperea şi elaborarea ziarului (pana in 1997) 

Presă şi actualitate, laborator

Secretariat de redacţie, laborator

Specializare în presa scrisă, laborator

Cursuri postuniversitare

Conceperea şi elaborarea unei publicaţii. Aspecte ale redactării jurnalistice, Modulul de Jurnalism şi 
Jurnalism şi multimedia (1992-2008)

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

1992–1996 Asistent universitar
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, 1-3 Bd. Iuliu Maniu, 
Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6 

Cursuri susţinute din 1992 până în 1996 

Nivel licenţă  

Conceperea şi elaborarea ziarului (pana in 1997) 

Presă şi actualitate, laborator

Secretariat de redacţie, laborator

Specializare în presa scrisă, laborator, 

Cursuri postuniversitare  

Conceperea şi elaborarea unei publicaţii. Aspecte ale redactării jurnalistice, Modulul de Jurnalism şi 
Jurnalism şi multimedia (1992-2008)

Formator în domeniul jurnalismului: cursuri de perfecţionare organizate de ziarul Poliţia Capitalei 
(1995)

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

1990–1992 Redactor la Departamenul Internaţional
Cotidianul „Tineretul liber”, Casa Presei Libere, Bucureşti 

Redactarea de analize, comentarii, corespondenţe speciale, editarea paginii de ştiri externe

Tipul sau sectorul de activitate Jurnalism, Mass-media 

1987–1989 Redactor
Cotidianul „Scînteia tineretului””, Casa Scînteii, Bucure ti ș

Redactarea şi realizarea de articole, reportaje, pagini speciale

Tipul sau sectorul de activitate Jurnalism, Mass-media 

1977–1987 Profesoară
coala Generală nr. 1, Letca Nouă, Judeţul Giurgiu (titular) , şcoli generale din Bucureşti şi Liceul Ș

Sanitar din Bucureşti (în regim de suplinire). 

Limba franceză-limba şi literatura română (dublă specializare).

Tipul sau sectorul de activitate Învă ământ preuniversitarț  
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2002 Doctor in filologie Studii
postuniversitare.
Nivel 3, doctorat

(PhD)

Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti

Lucrare de doctorat: Aspecte ale evoluţiei presei scrise româneşti în perioada 1985 – 1995. Textul 
jurnalistic din perspectivă pragmalingvistică

05/2002 Stagiu de documentare şi schimb de experienţă în domeniul 
Ştiinţelor Umane şi Sociale
Université Paul Valéry, Montpellier III, Franţa, finanţare grant nr. 16136, contract nr. 24919

1994 Program de perfecţionare profesională a formatorilor în jurnalism
Department of Journalism and Mass Communication, University of South Carolina, SUA, stagiu 
finanţat de Freedom Forum

1993 Stagiu de documentare şi pregătire în domeniul tehnicilor moderne 
în învăţământul jurnalistic
École Supérieure de Journalisme, Lille, Franţa, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe din Franţa

1973–1977 Filologie / Facultatea de Limba şi Literatura română Studii universitare.
Nivel 1, licenţă.

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limba şi literatura română. Specializarea Română-
Franceză.

Diplomă de licenţă

1969–1973 Absolvent studii liceale Studii liceale

Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti

Diplomă de Bacalaureat

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

Franceză C1 C1 C1 C1 C1

Engleză C1 C1 C1 C1 C1

Absolvent cu specializarea română-franceză a Universităţii din Bucureşti 

Italiană - mediu

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Cooperare: spirit de echipă, comunicare eficienta, conciliere

Competenţe
organizaţionale/manageriale 

Capacitate de organizare, de coordonare a unei echipe, de negociere
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Competenţă digitală Utilizarea computerului şi a sistemelor informatice (office, internet). Folosirea curentă a computerului, 
a mijloacelor audio-vizuale de uz didactic şi a reţelelor sociale. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Organisme profesionale
internaţionale

Vicepreşedinte în Consiliul de administraţie al reţelei şcolilor francofone de jurnalism Réseau 
Théophraste (2005-2008)

Membru în biroul reţelei şcolilor francofone de jurnalism Réseau Théophraste (2003-2007)

Activităţi şi responsabilităţi 

•Organizator al Adunării Generale a Reţelei Théophraste (Réseau Théophraste) şi al Seminarului 
privind acreditarea internaţională, ca vicepreşedinte al Réseau Théophraste din partea FJSC, 
Universitatea din Bucureşti (2006, 23-30 septembrie, Bucureşti)

•Participare la adunarea generală bienală a reţelei şcolilor francofone de jurnalism, Réseau 
Théophraste, în care a fost ales noul Consiliu de administraţie si s-a adoptat Carta de certificare 
(acreditare) internaţională a şcolilor de jurnalism, finalizându -se astfel un proces lung de dezbatere şi 
reflecţie asupra problemei reacreditării şcolilor de jurnalism (2005, 13-15 octombrie, Louvain-La-
Neuve, Bruxelles)

•Participare la seminarul, privind certificarea internaţională a şcolilor şi programelor de jurnalism 
criterii, standarde, experienţe diverse, organizat de reţeaua şcolilor francofone de jurnalism, 
Théophraste (2005, 25 - 30 iunie, Lille)

•Participare la Adunarea generală a EJTA şi la Conferinţa 15 ani de activitate a EJTA (Asociaţia 
europeană de Formare în Jurnalism), organizat de Asociaţia Europeană a Formatorilor în Jurnalism 
(EJTA) (2005, 26-28 mai, Bruxelles).

•Participare la adunarea generală a membrilor reţelei Théophraste şi la colocviul pe teme profesionale
cu tema "Selecţia studenţilor în jurnalism" (2003, 26 - 29 mai, Quebec, Université Laval).

•Participare la Conferinţa Internaţională 10 ani de învăţământ jurnalistic în Europa Centrală şi de Est, 
manifestare organizată la Bucureşti, de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, cu suport 
financiar din partea Fundaţiei pentru o Societate Deschisă (2000, 7-9 decembrie).

•Participare la reuniunea organizată de École de Journalisme et de Communications, Franţa, cu 
scopul înfiinţării unei filiere francofone de formare a studenţilor în jurnalism din anii terminali (1999, 9-
10 iunie, Marsilia).

Participarea la proiecte de
cercetare-dezvoltare sau granturi

Membru in BIC70 PROJECT www.bic70project.eu  

" Behind Iron Curtains" Co-funded by the Europe for Citizens Programme of the European Union, 
Laboratorul de cercetare Europa Sociala, Institutul de Sociologie al Academiei Romane. 
http://www.europasociala.ro/  

MC substitute, SCH COST Action IS1203

http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1203?management

Grant ANCS (punctaj 8,1, finantare cu 2596 lei), 2012, pt. publicarea cartii La sphère publique, la 
démocratisation de la vie sociale et politique et les médias en Roumanie (2012), Tritonic.

http://www.ancs.ro/uploads/subventionare-literatura-ts/lista-finala.pdf  

Membru al echipei grantului CNCSIS cu nr. 2065, "Cercetare privind practicile de blogging în 
jurnalismul românesc", proiect de cercetare exploratorie, în competiţia IDEI-2008, finanţat cu 966 560 
Ron, director de proiect conf. dr. Georgeta Drulă.

Membru al echipei grantului finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României pentru proiectul 
Managementul institutiilor mass-media, derulat in perioada decembrie 1999-septembrie 2002, pentru 
elaborarea proiectului curricular al programului de masterat "Managementul institutiilor mass-media" 
la Facultatea de Jurnalism şi tiinţele Comunicării; grant nr. 16136, contract nr. 24919 - Director de Ș
proiect prof. dr Mihai Coman.

•Membru în Consiliul de redacţie al Revistei Jurnalism&Comunicare, Revista Română de Ştiinţe ale 
Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării-Universitatea din Bucureşti-Editura Ars 
Docendi- Asociaţia Formatorilor în Jurnalism şi Comunicare (din 2000, până în prezent).

Membru în boardul unor reviste •Membru în Consiliul de redacţie al Revistei Jurnalism&Comunicare, Revista Română de Ştiinţe ale 
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de specialitate Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării-Universitatea din Bucureşti-Editura Ars 
Docendi- Asociaţia Formatorilor în Jurnalism şi Comunicare (din 2000, până în prezent).

•Membru în Colegiul redacţional al Revistei Române de Istoria Presei, Asociaţia Română de Istoria 
Presei (2008-2011)

•Membru în Colegiul ştiinţific al revistei Antropomedia. Revista de Ştiinţe ale Comunicării, 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

http://reviste.ulbsibiu.ro/antropomedia/obj/docs/Abstracte%20editia%20a%20III%20a/Antropomedia
%20nr%203%20contents.pdf

•Membru in Colegiul editorial al Postmodern Openings Journal Lumen Publishing House Publications 
http://postmodernopenings.com/editorial-board  

•Evaluator in Peer Revue Process al revistei ESSACHESS – Journal for Communication Studies

http://www.essachess.com/index.php/jcs/about/editorialPolicies#custom-2

Participare la organizarea unor
conferinte

Membru în Comitetul Stiintific al Conferintei internationale Understanding Transition IV, Ways of 
Challenges to Responsibility, Bucharest, 2-3 June, 2016

http://www.fjsc.unibuc.ro/cercetare/conferintele-fjsc/understanding-transition-iv---2016  

Membru in comitetul de organizare a conferintei Tradiţie şi reformă (ediţia a II-a). Reconstrucţia socială
a Europei http://tradition-reform.info/ro/organizare/comitet-de-organizare/, 7-8 noiembrie 2013, 
Bucureşti.

Membru al echipei de organizare a conferinţei: International Conference : The role of new media in 
journalism, developed within the framework of the IDEI 2008-2011 : Research concerning blogging 
practices in Romanian journalism: „The role of blogs in the journalists' professional activity", 3-4 
noiembrie 2011, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi tiinţele Comunicării.Ș

Membru al Comitetului tiinţific, Secţiunea Stiinte Sociale Ș http://tradition-
reform.info/ro/organizare/comitet-stiintific/, 7-8 noiembrie 2013, Bucureşti.

Co-editor al volumului conferinţei: The role of new media in journalism, developed within the 
framework of the IDEI 2008-2011: Research concerning blogging practices in Romanian journalism 
(code 2065): „The role of blogs in the journalists' professional activity", Editura Universităţii din 
Bucureşti, 3-4 noiembrie 2013, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi tiinţele Ș
Comunicării, CNCSIS, ISBN 978-606-16-0058-8.

Consultant tiinţificș Membru în Comitetul ştiinţific al Conferinţei internaţionale, Institutul de Sociologie al Academiei 
Române, Bucureşti, «Europe Sociale et les médias : discours, perceptions, mentalités» 12-13 
noiembrie, 2010.

Referent ştiinţific la Raluca Radu şi Romina Surugiu, Instituţii interne şi internaţionale. Ghid pentru 
jurnalişti, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009, ISBN: 978-973-737-727-2.

Referent ştiinţific la Pricopie Valentina, Le Journalisme roumain en mutation et l`intégration 
européenne, Ed. Tritonic (cod CNCSIS 217), Bucureşti, 2009, ISBN: 978-973-733-351-3.

Referent ştiinţific la "Cultura şi presa în spaţiul European", Conferinţa Internaţională, Universitatea 
Dunărea de Jos, Galaţi, coordonatori volum: Mihaela Cîrnu, Nicoleta Crînganu, Cătălin Negoiţă 
(Centrul de cercetare în teoria şi practica discurslui, Centrul de cercetare Comunicare interculturală şi 
Literatură), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, ISBN: 978-973-30-2444-6.

Referent ştiinţific la Brielmaier, P. Wolf, E., Ghid de tehnoredactare, 1999, Iaşi, Polirom.
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   ECV 2016-10-03T16:56:03.713Z 2016-10-03T18:05:27.567Z V3.3 EWA Europass CV true                      Luminița Roșca    Barbu Văcărescu, 149, Sc D, etaj 1, apt 37, Bucureşti, România  lumirosca@yahoo.com ; roscaluminita.1@gmail.com   0724 874 349  mobile    F Feminin   română     true  Profesor universitar <p><em>Competențe academice : <u></u><em></em></em>abordarea normativă a discursului jurnalistic, analiza discursului jurnalist<em></em>ic, producție în presa scrisă, media și sfera publică<br /></p><p><em>Activităţi didactice în domeniul media-comunicare</em><br /></p><p><em></em>Directoare a masteratului „Mangementul instituţiilor mass-media&#34;</p><p>Presedinte al Comisiei de avizare a programelor de studiu din UB (din 20.01.2016) <a href="http://www.unibuc.ro/n/organizare/senat-ub/docs/2016/feb/15_11_37_27Minuta_Senat_UB_din_20.01.2016.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.unibuc.ro/n/organizare/senat-ub/docs/2016/feb/15_11_37_27Minuta_Senat_UB_din_20.01.2016.pdf</a></p><p>Membru în Senatul Universității din Bucureşti (din dec. 2015)</p><p>Membru in Consiliul ştiintific al ICUB (din 2014) <a href="http://icub.unibuc.ro/index.php/social-sciences0" target="_blank" rel="nofollow">http://icub.unibuc.ro/index.php/social-sciences0</a></p><p><b><br /></b></p><p><b>Cursuri susţinute din 2014, până în prezent</b><br /></p><p><u>Nivel licenţă</u></p><p>Producţie în presa scrisă, curs </p><p>Genurile presei scrise, curs </p><p>Tehnici de redactare, curs</p><p>Jurnalism Narativ, curs</p><p>Creative Writing (facultativ)</p><p> <u>Nivel masterat</u></p><p>Discursul media, Programul Managementul instituțiilor mass-media</p><p>Crearea unei publicaţii, programul Jurnalism tematic</p><p>Comunicare mediata, Programul Producţie multimedia şi audiovizuală</p><p><br /></p><p><em>Expertiză în evaluare academică</em></p><p> Expert evaluator în comisia de Știinţe ale Comunicării, Aracis <a href="http://www.aracis.ro/organizare/registrul-national-de-evaluatori/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.aracis.ro/organizare/registrul-national-de-evaluatori/</a> (din 2009, până în prezent)  Membru în Comisia de Știinţe Sociale, Politice şi ale Comunicării; <br /></p><p><em>Formare/promovare a valorilor profesionale în spațiul public și în organizațiile profesionale</em><br /></p><p>Vizită la Parlamentul European, Bruxelles, la invitatia doamnei europarlamentar Renate Weber, cu participarea a 20 de studenţi si 5 cadre didactice, 16-18 noiembrie 2015<em><br /></em></p>  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, 1-3 Bd. Iuliu Maniu, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6  Învățământ universitar     false  Conferențiar universitar <p><em>Competențe academice : </em>a<em></em>bordarea normativă a discursului jurnalistic, analiza discursului jurnalistic, productie în presa scrisă.</p><p>Activităţi didactice în domeniul media-comunicare.<br /></p><p> Directoare a masteratului „Mangementul instituţiilor mass-media&#34;</p><p> Membră în Comisia de calitate a FJSC (2007-2012)</p><p> Prodecan, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (2004-2008)</p><p> Secretar ştiinţific, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (2002-2004)</p><p>Coordonatoarea programului Erasmus al FJSC (2002-2008)</p><p>Membră în Comisia de avizare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice, Universitatea din Bucureşti (2005-2008)</p><p><b><br /></b></p><p><b>Cursuri susţinute din 2002 până în prezent </b></p><p><u>Nivel licenţă</u></p><p>Conceperea şi elaborarea ziarului (Producţie în presa scrisă, din 2007), curs </p><p>Genurile presei scrise, curs </p><p>Presă şi actualitate, laborator</p><p>Structura limbajului jurnalistic, curs </p><p>Tehnici de redactare, curs.</p><p><u>Nivel masterat</u></p><p>Discursul media<strong> (</strong>programul &#34;Managementul instituţiilor mass-media&#34;) din 2012</p><p>Crearea unei publicaţii (programul &#34;Jurnalism tematic&#34;), din 2005</p><p>Managementul informaţiei (programul &#34;Managementul instituţiilor mass-media&#34;) din 1996</p><p><u>Şcoală doctorală</u></p><p>Aspecte teoretice ale analizei discursului mass-media (2005-2009)</p><p>Metode si metodologii de cecetare (Organizarea documentarii stiintifice si construirea textului stiintific) (2008-2009)</p><p><u>Cursuri postuniversitare</u></p><p>Conceperea şi eleborarea unei publicaţii. Aspecte ale redactării jurnalistice, Modulul de <i>Jurnalism</i> şi <i>Jurnalism şi multimedia</i> (1995-2008)</p><p>Tehnici jurnalistice cu aplicaţie la Relaţiile publice, Modulul de <i>Relaţii publice</i> (1998-2006).</p>  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, 1-3 Bd. Iuliu Maniu, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6  Învățământ universitar     false  Lector universitar <p>Activităţi didactice în domeniul media-comunicare</p><p> Directoare a masteratului Mangementul instituţiilor mass-media&#34; (din 1996)</p><p>Directoarea Departamentului de jurnalism, Facultatea de Jurnalism şi Știinţele Comunicării (1996 –2000)</p><p><br /></p><p><br /></p><p><br /></p><p>Conceperea şi elaborarea ziarului (pana in 1997) </p><p>Presă şi actualitate, laborator</p><p>Secretariat de redacţie, laborator</p><p>Specializare în presa scrisă, laborator</p><p><u><br /></u></p><p><u>Cursuri postuniversitare</u><br /></p><p>Conceperea şi elaborarea unei publicaţii. Aspecte ale redactării jurnalistice, Modulul de <i>Jurnalism</i> şi <i>Jurnalism şi multimedia</i> (1992-2008)</p>  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, 1-3 Bd. Iuliu Maniu, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6  Învăţământ universitar     false  Asistent universitar <p><b>Cursuri susţinute din 1992 până în 1996 </b></p><p><u>Nivel licenţă</u></p><p>Conceperea şi elaborarea ziarului (pana in 1997) </p><p>Presă şi actualitate, laborator</p><p>Secretariat de redacţie, laborator</p><p>Specializare în presa scrisă, laborator, </p><p><u><br /></u></p><p><u>Cursuri postuniversitare</u></p><p><u></u>Conceperea şi elaborarea unei publicaţii. Aspecte ale redactării jurnalistice, Modulul de <i>Jurnalism</i> şi <i>Jurnalism şi multimedia</i> (1992-2008)</p><p>Formator în domeniul jurnalismului:  cursuri de perfecţionare organizate de ziarul <i>Poliţia Capitalei </i>(1995)</p>  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, 1-3 Bd. Iuliu Maniu, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6  Învăţământ universitar     false  Redactor la Departamenul Internaţional <p> Redactarea de analize, comentarii, corespondenţe speciale, editarea paginii de ştiri externe</p>  Cotidianul „Tineretul liber”, Casa Presei Libere, Bucureşti  Jurnalism, Mass-media     false  Redactor <p> Redactarea şi realizarea de articole, reportaje, pagini speciale</p>  Cotidianul „Scînteia tineretului””, Casa Scînteii, București  Jurnalism, Mass-media     false  Profesoară <p> Limba franceză-limba şi literatura română (dublă specializare).</p>  Școala Generală nr. 1, Letca Nouă, Judeţul Giurgiu (titular) , şcoli generale din Bucureşti  şi Liceul Sanitar din Bucureşti (în regim de suplinire).  Învățământ preuniversitar     false Doctor in filologie <p> <strong>Lucrare de doctorat</strong>: Aspecte ale evoluţiei presei scrise româneşti în perioada 1985 – 1995. Textul jurnalistic din perspectivă pragmalingvistică</p>  Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti  Studii postuniversitare. Nivel 3, doctorat (PhD)    false Stagiu de documentare şi schimb de experienţă în domeniul Ştiinţelor Umane şi Sociale  Université Paul Valéry, Montpellier III, Franţa, finanţare grant nr. 16136, contract nr. 24919    false Program de perfecţionare profesională a formatorilor în jurnalism  Department of Journalism and Mass Communication, University of South Carolina, SUA, stagiu finanţat de Freedom Forum    false Stagiu de documentare şi pregătire în domeniul tehnicilor moderne în învăţământul jurnalistic  École Supérieure de Journalisme, Lille, Franţa, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe din Franţa     false Filologie / Facultatea de Limba şi Literatura română <p> Diplomă de licenţă</p>  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limba şi literatura română. Specializarea Română-Franceză.  Studii universitare. Nivel 1, licenţă.     false Absolvent studii liceale <p> Diplomă de Bacalaureat</p>  Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti  Studii liceale      ro română     Franceză  C1 C1 C1 C1 C1   Engleză  C1 C1 C1 C1 C1   Absolvent cu specializarea română-franceză a Universităţii din Bucureşti   Italiană - mediu  <p>Cooperare: spirit de echipă, comunicare eficienta, conciliere</p>  <p> Capacitate de organizare, de coordonare a unei echipe, de negociere</p>  <p> Utilizarea computerului şi a sistemelor informatice (office, internet). Folosirea curentă a computerului, a mijloacelor audio-vizuale de uz didactic şi a reţelelor sociale. </p>    Organisme profesionale internaţionale <p>Vicepreşedinte în Consiliul de administraţie al reţelei şcolilor francofone de jurnalism <i>R</i><i>é</i><i>seau Th</i><i>é</i><i>ophraste </i>(2005-2008)<i></i></p><p> Membru în biroul reţelei şcolilor francofone de jurnalism <i>R</i><i>é</i><i>seau Th</i><i>é</i><i>ophraste </i>(2003-2007)</p><p><b><i>Activităţi şi responsabilităţi </i></b></p><p>•Organizator al Adunării Generale a Reţelei Th<i>é</i>ophraste (<i>Réseau Théophraste</i>) şi al Seminarului privind acreditarea internaţională, ca vicepreşedinte al <i>Réseau Théophraste</i> din partea FJSC, Universitatea din Bucureşti (2006, 23-30 septembrie, Bucureşti)</p><p>•Participare la adunarea generală bienală a reţelei şcolilor francofone de jurnalism, <i>Réseau Théophraste</i>, în care a fost ales noul Consiliu de administraţie si s-a adoptat Carta de certificare (acreditare) internaţională a şcolilor de jurnalism, finalizându -se astfel un proces lung de dezbatere şi reflecţie asupra problemei reacreditării şcolilor de jurnalism (2005, 13-15 octombrie, Louvain-La-Neuve, Bruxelles)</p><p>•Participare la seminarul,<i> </i>privind certificarea internaţională a şcolilor şi programelor de jurnalism criterii, standarde, experienţe diverse, organizat de reţeaua şcolilor francofone de jurnalism,<i> Théophraste</i> (2005, 25 - 30 iunie, Lille)</p><p>•Participare la Adunarea generală a EJTA şi la Conferinţa <i>15 ani de activitate a EJTA</i> (Asociaţia europeană de Formare în Jurnalism), organizat de Asociaţia Europeană a Formatorilor în Jurnalism (EJTA) (2005, 26-28 mai, Bruxelles).</p><p>•Participare la adunarea generală a membrilor reţelei Théophraste şi la colocviul pe teme profesionale cu tema &#34;Selecţia studenţilor în jurnalism&#34; (2003, 26 - 29 mai, Quebec, Université Laval).</p><p>•Participare la Conferinţa Internaţională <i>10 ani de învăţământ jurnalistic în Europa Centrală şi de Est</i>, manifestare organizată la Bucureşti, de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, cu suport financiar din partea Fundaţiei pentru o Societate Deschisă (2000, 7-9 decembrie).</p><p>•Participare la reuniunea organizată de <i>École de Journalisme et de Communications</i>, Franţa, cu scopul înfiinţării unei filiere francofone de formare a studenţilor în jurnalism din anii terminali (1999, 9-10 iunie, Marsilia).</p>   Participarea la proiecte de cercetare-dezvoltare sau granturi <p>Membru in BIC70 PROJECT <a href="http://www.bic70project.eu" target="_blank" rel="nofollow">www.bic70project.eu</a></p><p>&#34; Behind Iron Curtains&#34; Co-funded by the Europe for Citizens Programme of the European Union, Laboratorul de cercetare Europa Sociala, Institutul de Sociologie al Academiei Romane. <a href="http://www.europasociala.ro/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.europasociala.ro/</a></p> <em>MC substitute, SCH COST Action IS1203</em><span class="part-2">In search of transcultural memory in Europe (ISTME) 16-20 aprilie 2016, Sofia, participare</span> <p>http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1203?management</p><p>Grant ANCS (punctaj 8,1, finantare cu 2596 lei), 2012, pt. publicarea cartii <span class="hps"><i>La sphère publique, la démocratisation de la vie sociale et politique et les médias en Roumanie</i></span> (2012), Tritonic.</p><p><a href="http://www.ancs.ro/uploads/subventionare-literatura-ts/lista-finala.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.ancs.ro/uploads/subventionare-literatura-ts/lista-finala.pdf</a></p><p>Membru al echipei grantului CNCSIS cu nr. 2065, &#34;Cercetare privind practicile de blogging în jurnalismul românesc&#34;, proiect de cercetare exploratorie, în competiţia IDEI-2008, finanţat cu 966 560 Ron, director de proiect conf. dr. Georgeta Drulă.</p><p>Membru al echipei grantului finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României pentru proiectul Managementul institutiilor mass-media, derulat in perioada decembrie 1999-septembrie 2002, pentru elaborarea proiectului curricular al programului de masterat &#34;Managementul institutiilor mass-media&#34; la Facultatea de Jurnalism şi Știinţele Comunicării; grant nr. 16136, contract nr. 24919 - Director de proiect prof. dr Mihai Coman.</p><p>•Membru în Consiliul de redacţie al Revistei Jurnalism&amp;Comunicare, Revista Română de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării-Universitatea din Bucureşti-Editura Ars Docendi- Asociaţia Formatorilor în Jurnalism şi Comunicare (din 2000, până în prezent).</p>   Membru în boardul unor reviste de specialitate <p>•Membru în Consiliul de redacţie al Revistei Jurnalism&amp;Comunicare, Revista Română de Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării-Universitatea din Bucureşti-Editura Ars Docendi- Asociaţia Formatorilor în Jurnalism şi Comunicare (din 2000, până în prezent).</p><p> •Membru în Colegiul redacţional al Revistei Române de Istoria Presei, Asociaţia Română de Istoria Presei (2008-2011)</p><p>•Membru în Colegiul ştiinţific al revistei Antropomedia. Revista de Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu</p><p>http://reviste.ulbsibiu.ro/antropomedia/obj/docs/Abstracte%20editia%20a%20III%20a/Antropomedia%20nr%203%20contents.pdf</p><p> •Membru in Colegiul editorial al Postmodern Openings Journal Lumen Publishing House Publications <a href="http://postmodernopenings.com/editorial-board" target="_blank" rel="nofollow">http://postmodernopenings.com/editorial-board</a></p><p> •Evaluator in Peer Revue Process al revistei <strong>ESSACHESS – Journal for</strong><strong> </strong><strong>Communication Studies</strong></p><p><a href="http://www.essachess.com/index.php/jcs/about/editorialPolicies%23custom-2" target="_blank" rel="nofollow">http://www.essachess.com/index.php/jcs/about/editorialPolicies#custom-2</a></p>   Participare la organizarea unor conferinte <p>Membru în Comitetul Stiintific al Conferintei internationale Understanding Transition IV, Ways of Challenges to Responsibility, Bucharest, 2-3 June, 2016</p><p><a href="http://www.fjsc.unibuc.ro/cercetare/conferintele-fjsc/understanding-transition-iv---2016" target="_blank" rel="nofollow">http://www.fjsc.unibuc.ro/cercetare/conferintele-fjsc/understanding-transition-iv---2016</a></p><p>Membru in comitetul de organizare a conferintei Tradiţie şi reformă (ediţia a II-a). Reconstrucţia socială a Europei <a href="http://tradition-reform.info/ro/organizare/comitet-de-organizare/" target="_blank" rel="nofollow">http://tradition-reform.info/ro/organizare/comitet-de-organizare/</a>, 7-8 noiembrie 2013, Bucureşti.</p><p>Membru al echipei de organizare a conferinţei: International Conference : The role of new media in journalism, developed within the framework of the IDEI 2008-2011 : Research concerning blogging practices in Romanian journalism: „The role of blogs in the journalists&#39; professional activity&#34;, 3-4 noiembrie 2011, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Știinţele Comunicării.</p><p>Membru al Comitetului Știinţific, Secţiunea Stiinte Sociale <a href="http://tradition-reform.info/ro/organizare/comitet-stiintific/" target="_blank" rel="nofollow">http://tradition-reform.info/ro/organizare/comitet-stiintific/</a>, 7-8 noiembrie 2013, Bucureşti.</p><p>Co-editor al volumului conferinţei: The role of new media in journalism, developed within the framework of the IDEI 2008-2011: Research concerning blogging practices in Romanian journalism (code 2065): „The role of blogs in the journalists&#39; professional activity&#34;, Editura Universităţii din Bucureşti, 3-4 noiembrie 2013, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Știinţele Comunicării, CNCSIS, ISBN 978-606-16-0058-8.</p>   Consultant  știinţific <p>Membru în Comitetul ştiinţific al Conferinţei internaţionale, Institutul de Sociologie al Academiei Române, Bucureşti, «Europe Sociale et les médias : discours, perceptions, mentalités» 12-13 noiembrie, 2010.</p><p>Referent ştiinţific la Raluca Radu şi Romina Surugiu, Instituţii interne şi internaţionale. Ghid pentru jurnalişti, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009, ISBN: 978-973-737-727-2.</p><p><em>Referent ştiinţific la Pricopie Valentina, Le Journalisme roumain en mutation et l&#96;intégration européenne</em>, Ed. Tritonic (cod CNCSIS 217), Bucureşti, 2009, ISBN: 978-973-733-351-3.</p><p>Referent ştiinţific la &#34;Cultura şi presa în spaţiul European&#34;, Conferinţa Internaţională, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, coordonatori volum: Mihaela Cîrnu, Nicoleta Crînganu, Cătălin Negoiţă (Centrul de cercetare în teoria şi practica discurslui, Centrul de cercetare Comunicare interculturală şi Literatură), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008, ISBN: 978-973-30-2444-6.</p><p>Referent ştiinţific la Brielmaier, P. Wolf, E., Ghid de tehnoredactare, 1999, Iaşi, Polirom.</p> 

