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Dosar individual (propunere) 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  TARŢA ANCUŢA-GABRIELA, ASIST. UNIV. DRD. 
Facultatea, Catedra Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, 

Catedra de Jurnalims 
Domeniul ştiinţific Ştiinţele comunicării 
Adresa paginii web personale http://journalism.polito.ubbcluj.ro/index.php/en/teaching-staff/ancuta-

tarta  
Adresa e-mail ancuta.tarta@gmail.com 
 
Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS): 
    2: 

•    “Mass-media featuring Multimedia: consider this the Hint of the Century”,  Journal of 
Media Research, no.3/2009, p. 103-110 

• “Comunicarea mediatică în construirea socială a realităţii”, in Studia Universitatis Babeş-
Bolyai  Ephemerides, Vol. 53 – No. 2/2008, p. 145-15 

 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
  5: 

• “The Framing Process in the Online Media”, in Interdisciplinary New Media Studies 
Conference Proceedings, Napoca Star, 2009, Cluj-Napoca, p.51-55 

• “Mass-media featuring Multimedia: consider this the Hint of the Century”,  Journal of 
Media Research, no.3/2009, p. 103-110 

• “Independent Kosovo. An Attempt of Neorealist View”, Romanian Review of 
International Studies, Issue 1/2009, p.1-22, http://dsi.institute.ubbcluj.ro/revista/RRIS-I-
Nr.-1-2009-19/ 

• “Romanian Media in the European Context. A Framework for Analysis”, in Elena 
Abrudan (ed.), Trends in Romanian Media Literacy, Accent, Cluj-Napoca, 2008, pp. 168-
182. 
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• “Comunicarea mediatică în construirea socială a realităţii”, in Studia Universitatis Babeş-
Bolyai  Ephemerides, Vol. 53 – No. 2/2008, p. 145-15 

 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 

Abrudan, Elena, Ancuta-Gabriela Tarta, Diversitatea in mass-media, Napoca Star, Cluj-
Napoca 2009. 200p., ISBN 978-973-647-687-7  

 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
8. Brevete internaţionale 
 
9. Brevete naţionale 
 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
 
11.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
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Criteriul II – Prestigiu profesional 
 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 
 
 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
            
6. Studenţi internaţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
 
 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
 Grant CNCSIS “IDEI” Workshop internaţional exploratoriu: ,,Interferenţe comunicaţionale 
în Jurnalism, PR şi Publicitate”, Cluj-Napoca, Iulie 2008  
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
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 Membru organizator International Conference “Interdisciplinary New Media Studies”, 
mai 2009. 
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III. Realizare remarcabilă 
(Descrieţi într-o manieră  cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină)  cea mai importantă 

realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.) 

 

 Cea mai importantă realizarea ştiinţifică până în prezent o reprezintă cercetarea 

doctorală pe care o desfăşor într-un domeniu foarte nou şi puţin explorat în România: acela 

al configurării unei sfere publice europene prin intermediul noilor media, în special a 

reţelelor de socializare online.  

 O serie de cercetări în domeniul sferei publice europene s-au concentrat pe dimensiunea 

politică a conceptului de sferă publică, respectiv pe testarea viabilităţii unei sfere publice 

europene care ar reprezenta un model al sferei publice naţionale extins la nivelul Uniunii 

Europene. Conceptul de sferă publică nu este unul nou, însă asocierea acestuia cu structurile 

Uniunii Europene generează noi interogaţii de cercetare şi supune atenţiei noi probleme ce 

necesită o abordare dublă, teoretică, dar mai ales empirică.   

Cercetarea pe care o desfăşor abordează sfera publică europenă dintr-o altă  perspectivă – 

una  socio-culturală. Lucrarea explorează manifestările unei sfere publice la nivel european, 

manifestări exprimate prin noile media. Mediul online acesta este un veritabil „spaţiu public” ce 

permite interacţiuni sociale majore şi dezbateri autentice, putând fi accesat practic din orice punct 

al spaţiului european.  

 Cercetarea mea se înscrie într-un cadru mai larg, acela al cercetărilor cu privire la 

viabilitatea şi manifestările sferei publice europene, iniţiate de centre de cercetare din Germania, 

Danemarca sau Norvegia. Finalitatea ei are în vedere oferirea de dovezi empirice cu privire la 

funcţionarea unei sfere publice în mediul online, respectiv a unui model teoretic derivat pe baza 

evidenţelor empirice analizate.  

 
 
 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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