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LISTA TEMELOR DE LICENȚĂ 
 
Prof. univ. dr. Gabriela RUSU-PĂSĂRIN 
1. Pamfletul - forme în istoria jurnalismului românesc 
2. Divertismentul în programele de televiziune – evoluție și impact în istoria unei televiziuni 

din România 
3. Din istoria unui cotidian românesc postdecembrist. Studiu de caz 

 
Prof. univ. dr. Ştefan VLĂDUŢESCU  
1. 10 fake news majore despre pandemie. Studiu de caz  
2. Deciziile de sancționare ale Consiliului Național al Audiovizualului. Studiu de caz pentru anul 
2020 
 
Conf. univ. dr. Adrian OTOVESCU 
1. Imaginea profesiei de jurnalist în societatea românească actuală 
2. Principii, valori și roluri în rândul comunității profesionale a jurnaliștilor din România 
3. Strategii de manipulare prin new media 
4. Politicile editoriale în presa scrisă 
5. Politicile editoriale în presa audio-vizuală 
6. Consumul mass-media în rândul vârstnicilor 
 
Lect. univ. dr. Xenia NEGREA 
1. Şcoala românească  în era mass-media. Dezbateri. Naraţiuni. Conflicte 
2. Temele educatiei  în presa locală 
3. Jurnalistul corespondent. Abilităţi, competenţe, provocări 
4. Urgenţă şi responsabilitateîn managementul informaţiei jurnalistice  
5. Imaginea profesorului în presa românească actuală 
6. Rolul presei în educaţia ecologică 
 
Lect. univ. dr. Georgiana STĂNESCU 
1. Producția jurnalului de televiziune 
2. Televiziunea on-line, evoluția pe piața media din Romania 
3. Pericolul fake news în televiziunile de știri 
4. Talkshow-ul în actuala ambianță media 
5. Rolul și influența social media în televiziune 
6. Televiziunea în lockdown, adaptarea modului de lucru noilor condiții cauzate de pandemia 

COVID-19 
 
Lect. univ. dr. Davian VLAD 
1. Radioul modern – oportunități și amenințări în noua paradigmă mediatică (New Media) 
2. Tendințe și modele în jurnalismul contemporan 
3. Emisiunile radiofonice – structură și formate 
4. Genurile jurnalistice informative și de opinie în radioul contemporan 



5. Tehnici de realizare a emisiunilor la posturile de radio-școală (Studiu de caz: Radio Campus) 
6. Radioul public regional în context național și european (Studiu de caz: Radio România 

Oltenia-Craiova) 
 
Lect. univ. dr. Dan VOINEA 
1. Rolul social media în alegerile prezidentiale din 2020 in Statele Unite ale Americii  
2. Manipularea în mass-media în contextul epidemiei de coronavirus 
3. Jurnalismul etic - egalitate, diversitate si discriminare in jurnalism 
4. Evoluţia presei locale în mediul online din România. Studiu de caz 
5. Fotografia de presa si fotografia de eveniment - asemănări și diferențe, artă și tehnică 
6. „Știri oficiale" - raportarea informațiilor de către instituțiile statului în epidemia COVID-19 

 


