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A. Programul  de studii 
 
Numele programului de 
studii 

JURNALISM – ROMÂNĂ  

Tipul programului 
(Licenţă/ Master/ Doctoral/ 
Post-Doctoral) 

Licenţă 

Directorul/responsabilul 
programului  (nume, 
prenume, grad didactic) 

Conf. Univ. Dr. Elena Abrudan 

Domeniul programului Ştiinţele Comunicării şi Media 
Adresa paginii web a 
programului 

http://journalism.polito.ubbcluj.ro/ 

Adresa e-mail a directorului abrudanelena@yahoo.com 
 
 
 
B. Obiectivele programului  (maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă) 

Planul strategic al Catedrei de Jurnalism se încadrează perfect în planul strategic al 
facultăţii şi al Universităţii Babeş-Bolyai şi corespunde cu cele mai noi tendinţe la nivel european 
şi internaţional. Planul strategic al Catedrei de Jurnalism vizează următoarele obiective: 
Programe de studiu 

- promovarea unui program modern, interdisciplinar, bazat pe mecanisme de calitate 
coerente 

- construcţia unui program care să se concentreze pe dezvoltarea de competenţe şi abilităţi 
şi nu doar pe asimilarea de informaţie 

- dezvoltarea unor parteneriate de tip „dual/joint degree” cu universităţi internaţionale de 
prestigiu 

- semnarea de acorduri cu facultăţi din străinătate care să includă şi programe de masterat în 
cotutelă.  

- dezvoltarea programului în limbi de circulaţie internaţională 
- corelarea dezvoltării programelor de studiu şi a structurilor manageriale cu noile obiective 

educaţionale relaţionate cu integrarea României în UE 

mailto:staff@staff.ubbcluj.ro


- definirea, pe baza practicilor internaţionale a unor standarde de competenţă la fiecare 
nivel de educaţie oferit de Catedră 

Programe de cercetare 
- dezvoltarea unor activităţi de cercetare competitive în domeniul jurnalismului, 

comunicării şi media 
o Comunicare vizuală în noile media 
o Evoluţia limbajului jurnalistic 
o Competenţa în media 
o Comunităţi virtuale şi jurnalismul participativ 
o Structuri şi sisteme new media 
o Impactul media în situaţiile de criză 
o Reprezentarea diversităţii culturale şi etnice în media 
o Legislaţie media europeană 
o Jurnalism european  
 

- utilizarea standardelor CNCSIS de evaluare a calităţii cercetării ştiinţifice 
- asigurarea calităţii prin intermediul propriilor politici în domeniu – evaluare, 

monitorizare, dezvoltare managerială, măsurarea performanţelor, dezvoltarea standardelor 
de calitate 

- pregătirea şi includerea studenţilor şi absolvenţilor în programe de cercetare 
- dezvoltarea activităţii de cercetare în domeniul jurnalisticii prin: 

o dezvoltarea unor programe de cercetare teoretică şi aplicată  
o participarea la manifestări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional 
o derularea unor programe de cercetare noi 

Problemele studenţilor 
- dezvoltarea unei legături bine structurate cu piaţa angajatorilor atât la nivelul construcţiei 

curriculei, cât şi în ceea ce priveşte mecanismele de plasare a absolvenţilor şi strategiile 
de practică 

- dezvoltarea unor noi modalităţi de cooperare cu instituţiile mass-media 
- dezvoltarea legăturii funcţionale cu studenţii şi cu absolvenţii: implicarea în viaţa 

comunităţii 
- includerea studiilor la nivel masterat în sistemul European de masterate în cotutelă, astfel 

ca fiecare student să poată petrece cel puţin un semestru într-o universitate din Uniunea 
Europeană 

- susţinerea asociaţiei absolvenţilor 
- dezvoltarea serviciilor de consiliere profesională pentru studenţi la nivel licenţă şi master 
- dezvoltarea programelor de practică profesională 
Resurse umane 
- creşterea calităţii condiţiilor oferite cadrelor didactice în termen de oportunităţi, 

infrastructură, motivare financiară şi nonfinanciară 
- implementarea unui sistem propriu, dar integrat în strategia UBB, de dezvoltare a calităţii 
- dezvoltare a unor active de internaţionalizare a activităţilor catedrei: recrutare de cadre 

didactice de prestigiu din străinătate, programe „joint degree”, atragere de studenţi străini, 
programe de cercetare comune 

- implementarea unui sistem propriu, integrat în strategia UBB, de dezvoltare a calităţii 
-     integrarea în organizaţii europene şi internaţionale din domeniul jurnalismului 
-  promovarea unui sistem de conducere colegial, participativ, bazat pe eficienţă, claritate, 
eficacitate, standarde etice şi implicare a membrilor catedrei în actul managerial 
Finanţare 
- implementarea unei strategii financiare creative care să permită atragerea de fonduri din 
surse alternative: 
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- conceperea de proiectede cercetare de anvergură, aplicate pe plan naţional şi internaţional 
- atragerea de parteneri străini care să sporească gradul de eligibilitate al proiectelor 
- promovarea unor proiecte în cadrul centrelor de studii şi asociaţiilor profesionale din care 
fac parte membri catedrei 
-  conturarea unei politici salariale - mai ales la nivelul cadrelor didactice, care să aibă în 
centrul ei promovarea calităţii şi a competenţelor; 
Evaluare şi monitorizare a evoluţiei programelor operative 
- Utilizarea standardelor CNCSIS de evaluare a calităţii cercetării ştiinţifice ; 
- Asigurarea calităţii prin intermediul politicii Centrului de Dezvoltare Universitară 
În ceea ce priveşte eşalonarea în timp, ne propunem următoarele obiective: 
Pe termen lung:  

-crearea unei structuri permanente pentru dezvoltarea studiului şi a cercetării în Media 
şi Comunicare 
-participarea la cat mai multe manifestări ştiinţifice şi competiţii pentru granturi de 
cercetare în domeniu, atât pe plan naţional cat şi internaţional 

Pe termen scurt şi mediu: 
1) Pregătirea studenţilor pentru inserţia pe piaţa muncii la nivel naţional şi european 
2)  Evaluarea impactului produselor media prin studii referitoare la modul în care media 

influenţează opinia publică, agenda publică 
3) Participări la proiecte europene în domeniul media:  
• Proiectul “SWIM in the Digital World”, finanţat de Comisia Europeană prin programul MEDIA 

www.swiminthedigitalworld.eu 
• Proiectul pan-european EURANET - construirea unei comunicări europene eficiente şi consolidarea 

sferei publice europene(consortiu pan-european de radiouri; prin UBB Radio Online, Catedra de 
Jurnalism face parte din Euranet University Circle) 
www.euranet.eu 

• Micro-Europa – Proiect European finantat prin programul Active European Citizenship al Comisiei 
Europene; www.radio.ubbcluj.ro 

• Program de cercetare - Sustenabilitatea Organizaţiilor  Nonguvernamentale din Sud Estul Europei - 
proiect de cercetare. Finanţare Columbia University, New York.  

• European Project COST IS0804 Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns 
and the Road to Assessment.  2009. http://www.cost.esf.org 

• Proiect de publicare Mediatizare a imaginii Romaniei; Jurnalisti romani in spatiu liberic, in colaborare 
cu ziarul Roman in lume, Madrid, Spania. 2007, 2008, 2009, 2010. http://www.romaninlume.com/ 

• Proiect POSDRU ID 64002– “VEHMED – Vehicole media pentru formarea abilitatilor practice, 
televiziuni si ziare operate de studenti pentru studenti" cod 57373, Cluj-Napoca, 2010-2012; 601920 
RON -  UBB 

4) Dezvoltarea unor programe de învăţământ care să susţină introducerea educaţiei media 
la nivel preuniversitar 

5) Cercetarea structurii şi dinamicii sistemelor new media 
6) Tehnici de comunicare şi relaţia cu mass-media 
7) Tehnici de analiză a produselor media 
8) Studiul evoluţiei limbajului jurnalistic 
9) Dezvoltarea prin achiziţii de logistică a laboratoarelor specializate în vederea realizării 

de proiecte de producţie media complexe de către studenţi 
• Studioul TV şi UBBTV Online http://tv.polito.ubbcluj.ro 
• Laboratorul Multimedia şi portalul Multimedia http://journalism.polito.ubbcluj.ro/multimedia 
• Laborator Foto – Tehnică foto, tehnică de developare tradiţională. Expoziţii foto 
Avem în vedere posibilitatea realizării şi publicării online a unor portofolii proprii ale 
studenţilor care să reflecte activitatea de producţie media din cadrul programului de 
studiu şi să sporească şansele acestora de integrare pe piaţa muncii după absolvire. 

Toate aceste elemente reprezintă obiective strategice integrate în politica promovată de 
Universitatea Babeş-Bolyai 
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C. Cadre  didactice implicate în program şi cursurile tinute în program: 
 
Numele şi prenumele, 
grad did.  

Facultatea, Catedra Cursuri Semnătura 

Abrudan Elena 
Conf. Univ. Dr. 

FSPAC, 
Catedra de jurnalism 

Comunicare vizuală 
Jurnalism cultural 
Presă de opinie 
Filmologie şi mass-media 

 

Rad Ilie 
Prof. Univ. Dr. 

FSPAC, 
Catedra de jurnalism 

Istoria presei 
Metodologia cercetării ştiinţifice 
Stilistică şi mass-media 
Publicistica scriitorilor români 

 

Danciu Ioan Maxim 
Conf. Univ. Dr. 

FSPAC, 
Catedra de jurnalism 

Sociodinamica comunicării 
Jurnalism politic 

 

Nistor Cristina 
Lect. Univ. Dr. 

FSPAC, 
Catedra de jurnalism 

Jurnalism radio 
Atelier radio 
Jurnalism european 
Metode de comunicare cu media 

 

Mureşan Mihaela 
Lect. Univ. Dr. 

FSPAC, 
Catedra de jurnalism 

Gramatica normativă 
Tehnici narative în media 
Limbaj jurnalistic 

 

Mogoş Andreea 
Lect. Univ. Dr. 

FSPAC, 
Catedra de jurnalism 

Genuri jurnalistice 
Introducere în studii media 
Fotojurnalism 
Atelier foto 
Metode de cercetare în media 

 

Costina Andrei 
Asist. Univ. Drd. 

FSPAC, 
Catedra de jurnalism 

Operare PC 
Montaj audio 
Montaj video 
Jurnalism radio 
Tehnoredactare DTP 
Jurnalism online 
Atelier de jurnalism online 
Media alternativa 
Limbaje new media 

 

Trofin Constantin 
Asist. Univ. Drd. 

FSPAC, 
Catedra de jurnalism 

Jurnalism TV 
Atelier TV 
Producţie TV 
Videojurnalism 

 

Tarţa Ancuţa  
Asist. Univ. Drd. 

FSPAC, 
Catedra de jurnalism 

Metodologia cercetării ştiinţifice 
Metode de cercetare 
Sociodinamica comunicării 
Metode de comunicare cu media 
Managementul diversităţii media 
Mass-media şi UE 

 

Meza Radu 
Asist- univ. Drd. 

FSPAC, 
Catedra de jurnalism 

Jurnalism şi cultura populară 
Introducere în studii media 
Tehnici narative media 
Filmologie 
Atelier de jurnalism online 
Analiza media 

 

Beuran Rareş drd. 
Director Studio Media 
 

FSPAC, 
Studioul Media 

Atelier foto 
Atelier TV 
Fotojurnalismul şi diversitatea 
Practica în instituţii media 
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Andrei Marga 
Prof. Univ. Dr.  
 

Facultatea de Studii 
Europene 

Filosofia comunicarii 
Teoria argumentarii 

 

Prof. Univ. Dr. Aurel 
Sasu 
 

FSPAC 
Catedra de Jurnalism 

Publicistica scriitorilor romani 
Forme ale manipularii in mass-
media 

 

Prof. Univ. Dr. Nilufer 
Pembecioglu  
 

Universitatea din 
Istambul 

Communication Dynamics  

Popitiu Oana drd. 
 

FSPAC 
Catedra de Jurnalism 

Jurnalism cultural 
Presa de opinie 
Jurnalism social 
Atelier de presă scrisă 

 

Nistor Viorel drd. 
 

FSPAC 
Catedra de Jurnalism 

Atelier de presă scrisă 
Jurnalism de investigaţie 
Managementul instituţiilor media 
Jurnalism economic 

 

Prundaru George drd. 
 

Centrul Media UBB Concepţie grafică şi design 
Comunicare vizuală 

 

 

D.  Studenţi în program 

1. în cazul unui program de licenta sau masterat:  nr. studenti înmatriculaţi 

 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Nr. studenti  

romani 

446 538 685 533 497 

Nr. studenti 

internaţionali 

3 3 3 14 11 

  

2. în cazul unui program doctoral:   nr. doctoranzilor înmatriculaţi  şi lista tezelor susţinute 

 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Nr. doctoranzi 

romani 

     

Nr. doctoranzi 

internaţionali 

     

 

Nume, prenume 

doctorand 

Titlul tezei  Anul susţinerii Conducător ştiinţific 
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3. în cazul unui program post-doctoral:   lista nominală a post-doctoranzilor / îndrumătorilor 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Nume post-
doctoranzi 
români/ 
îndrumător 

     

Nume  post- 
doctoranzi 
internaţionali/ 
îndrumător 

     

 

 

E. Realizări ale studenţilor din program  

             1. Articole ştiinţifice indexate ISI  
 
Meza Radu - „Improving Conceptual Search Results Reorganization Using Term-Concept Mappings 
Retrieved from Wikipedia” - Christian Săcărea, Radu Meza, Mircea Cimpoi - lucrare ştiinţifică prezentată 
în cadrul conferinţei internaţionale IEEE AQTR 2008 (Automation, Quality Testing and Robotics) şi 
inclusă cu volumul Proceedings of 2008 IEEE International Conference on Automation, Quality and 
Testing, Robotics (AQTR 2008) în baza de date ISI Proceedings. 23-25 mai 2008 Cluj-Napoca. 

 
             2. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 

•  „Meza, Radu,  „GreenLife - A MMORPG That Stimulates an Ecological Behaviour” - Mircea Cimpoi, Radu Meza, 
Diana Zoicaş, Cristina Ciuhuţă, Dan Suciu - articol publicat în Studia Universitatis Informatica, vol LIII, no 1/2008. 

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

 
 
             3. Alte articole ştiinţifice publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
În volumul Fragmentum 2008, coordonator Elena Abrudan, Accent, Cluj-Napoca, 2008: 
Gabriela Bădică – Reportaj vs. Feature 
Silvia Boncuţiu – Relul publicităţii în revistele Auto Motor şi Sport 
Ioana Coltoan – Protecţia minorilor şi violenţa în audio-vizual 
Tudor Nicula – Efectul media asupra evoluţiei bursiere 
Radu Meza – Analiza sistemelor şi obiectelor new media. Text, metatext, hipertext şi subtext. 
Roxana Stanciu – Violenţa din desenele animate 
 
În volumul Aspecte ale limbajului mediatic românesc. Analize şi studii de caz, coordonator 
Mihaela Mureşan, Accent, Cluj-Napoca, 2009: 
Elena Pochea – Anglicismele în presa scrisă. Prezent şi perspective 
Rareş Dumitraş – Actorii politici internaţionali în caricatura românească din presa satirico-pamfletară 
Cristina Vârci – Limba de lemn şi principalele sale caracteristici configurate în presa românească. 
Ioana Gînfălean – Romgleza în textele actuale de presă 
Raluca Berci – Academia Caţavencu – Maestrul greşelilor intenţionate 
Octavia Negoiţă – Dimensiunile titlului jurnalistic în revista Cosmopolitan 
Andra Călugăr – Schimbarea în limbă – invazie sau modă lingvistică? Anglicismele – dovadă vie a 
evoluţiei limbii 
Dan Vamanu – Tendinţe lingvistice generale în mass-media contemporană 
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• Teza de licenta publicate la edituri recunoscute 
  
Oana Popiţiu, Interferenţe publicistice între România şi Portugalia, Editura Lumen, Iaşi, 2008.  
Mria Lavinia Florea, Extrema dreapta azi. Ideologie, discurs electoral, Iasi, Lumen, 2005 

 
 
             4. Teze de doctorat publicate la edituri recunoscute 
 
             5. Brevete naţionale şi internaţionale 
 
             6.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
                  (Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
 
Participare la Tiff, in cadrul proiectului european SWIM in the Digital World 
 
Expoziţii foto 
Jurnalişti în obiectiv 2008 (Centrul Media UBB) 

Aida Ilie 
Mihai Biriş 
George Prundaru 

Texturi urbane 2008 (Centrul Media UBB) 
Andrei Purcărea 
Gabriel Natea 
Dragoş Nechita 
Andra Secelean 
Gabriela Bădică 

Jurnaliste în obiectiv 2009 (FSPAC) 
Gabriela Gardoş 
Otilia Chiş 
Gabriel Natea 
Aida Ilie 
Diana Gorgan 
Thomas Câmpean 

 
Premiile studenţilor jurnalişti (Concurs organizat de Departamentul de Jurnalism UBB, în 
colaborare cu instituţii media naţionale şi locale, care propun şi jurizează produse media realizate 
de studenţi la secţiunile Presă scrisă, Radio, TV, Jurnalism online) 
 
Premii 2008: 

Ancuţa Tarţa – scenariu film TV 
Gabriela Bădică – repostaj social 
George Prundaru – scurt metraj 
Mark Racz- – scurt metraj 
Andrei Palatkas– scurt metraj 
Radu Meza– scurt metraj 
Rareş Dumitraş – reprotaj radio  
Elena Pochea – reprotaj radio 
Antrei - fotoreportaj 

 
Premii 2009: 

Raluca Berci – reportaj social 
Istvan Mako – reprotaj radio 
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Raluca Humă - fotoreportaj 
Mihaela Şteţ - fotoreportaj 
Laura Mureşan - fotoreportaj 
Alexandra Furnea- reprotaj de televiziune 
Irina Dranca- reprotaj de televiziune 
Septimiu Fantea- reprotaj de televiziune 
Cristina Cîrligeanu - reprotaj de televiziune 
Alina Balaş - reprotaj de televiziune 

 
             7. Impactul în societate al lucrărilor produse 

Diploma pentru UBB Radio Online: a fost desemnat drept Cel mai inovativ produs de 
informare din Transilvania, în cadrul Galei Multiplicatorilor de Informaţie Europeană din 
Transilvania de Nord, 2009. http://radio.ubbcluj.ro/ro/2009/05/ubb-radio-cel-mai-inovativ-
produs-de-informare/  
Participare TIFF in cadrul proiectului european SWIM in the Digital World – proiect 
European desemnat ca Model de Buna Practica in cadrul Zilelor Franco-Romane ale 
Audiovizualului organizat de Ambasada Frantei din Romania, octombrie 2009; 
http://www.ambafrance-ro.org/index.php/ro_RO/actualites/actualites-franco-
roumaines/journees-franco-roumaines-du-cinema-et-de-l-audiovisuel  

 
Studentii de la jurnalism (din echipa UBB Radio Online si de la cursul optional de Tehnici 
de TV au castigat 4 din cele 6 premii acordate in cadrul concursului national Europa 
jurnalistilor din amfiteatre organizat de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.  
In scrisoarea oficiala, trimisa catre Universitate, se arata ca materialele au fost apreciate pentru 
calitate, documentare, consistenta si realizarea materialelor 
Temele reportajelor au fost exclusiv pe subiecte europene:  
 
sectiunea RADIO:  
 
Premiul I - Unitate si diversitate in Europa - UBB Radio / Mara Rusu, Cristina Antonescu, 
Catalin Nunu si Stefan Mako  
Premiul II Tinerii basarabeni - UBB Radio / Mara Rusu si Cristina Antonescu 
 
sectiunea TV:  
 
Premiul I - Bilant dupa 6 luni de colectare selectiva (echipa studenti cursul de Tehnici de TV) 
Premiul II - Informare despre Europa (echipa studenti cursul de Tehnici de TV) 
 
. Materialele premiate vor fi promovate pe canalele de presa centrala si locala, iar studentii 
care le-au realizat vor putea beneficia si de o vizita de studiu la institutiile europene. 
 
             8. Absolvenţi angajaţi în poziţii importante în instituţii relevante 
 
Octavian Coman – redactor Societatea Română de Radiodifuziune 
Daniel Iftene – redactor-şef-adjunct Foaia Transilvană 
Mihai Pedestru – cercetător ştiinţific II, UBB, Facultatea de Teatru, Media şi Televiziune 
Bianca Felseghi – redactor Ziua de Cluj 
Alina Pahoncea – Ziarul Financiar 
Aida Ilie – fotoreporter Ziua de Cluj 
Lucian Ştirb – realizator Radio Impuls 
Anamaria Cadiş – Cetăţeanul clujean 
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Elza Amasi – citynews.ro 
Bianca Preda – clon.ro 
Adrian Popa – Qmedia 
Vlad Alistar citynews.ro  
Mihaela Roman – Foaia Transilvana  
Radu Daraban – Radio Baia-Mare 
Gabriela Buruian – Realitatea TV  
Mircea Cozma – Citynews.ro 
 
Calin Poenaru - redactor-sef adj. Ziua de Cluj  
Adrian Groza - Ziua de Cluj, redactor 
Ovidiu Cornea - Ziua de Cluj, redactor 
Cristina Pirvu - Ziua de Cluj, redactor 
Luminita Silea - Ziua de Cluj, redactor 
Patricia Federenco - Ziua de Cluj, redactor 
Kristina Restea - Ziua de Cluj, redactor 
Alin Golban - Ziua de Cluj, redactor 
Bianca Felseghi - Ziua de Cluj, redactor 
Florina Sur - Ziua de Cluj, redactor 
Septimiu Fantea - Ziua de Cluj, redactor 
Mihai Prodan - Ziua de Cluj, redactor 
 
Paul Niculescu - redactor-sef Monitorul de Cluj 
Andi Daizler - redactor Monitorul de Cluj  
Andreea Dutu - redactor Monitorul de Cluj 
Gabriel Jakab - redactor Monitorul de Cluj 
 
Codruta Simina - Citynews.ro, consilier editorial  
Vlad Alistar - Citynews.ro, redactor 
Elza Almasi - Citynews.ro, reporter 
Ioana Babos - Citynews.ro, reporter 
Gabriela Dragota - Citynews.ro, reporter 
Luiza Mesesan  - Citynews.ro, reporter 
 
Daniel Iftene - redactor-sef adj Foaia Transilvana 
Ovidiu Blag - redactor sef Foaia Transilvana si realizator Antena 1 Cluj  
Mihai Gadalean - redactor Foaia Transilvana 
Ramona Arotaritei – Foaia Transilvana  
 
Catalin Suciu – Press Officer U Cluj  
Falviu Popa – U Cluj, Biroul de comunicare 
Tudor Pop – Press Officer CFR Cluj 1907 
Daniel Tomoni – Ministerul Educatiei, Biroul de Comunicare 
 
Mihaela Hiticas – NCN 
Bogdan Buburuz – clon.ro  
Radu Neag – Adevarul de Transilvania 
Ciprian Rus - redactor-sef Revista Capital/ Bucuresti 
Sebastian Hetea - redactor-sef Radio Guerilla 
Cristian Todea - redactor TVR Cluj  
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Elena Stoica -  reporterTVR Cluj  
Cornel Crişan – realizator – TVR Cluj 
 
Marian Hurducas - reporter Radio Cluj  
Alina Nechita - redactor, Radio Cluj  
Elena Pochea - redactor Radio Polus 
 
Andreea Paglesan - reporter, Radio Renasterea 
Cosmin Popan – Cotidianul  
Alexandra Badicioiu – Cotidianul  
Persida Constanta – Radio online Paris 
Dona Sasarman – Radio Cluj  
Laura Calugar – PRO TV Cluj  
Lucian Stirb – Radio Impuls 
Mara Rusu – UBB Radio ONLINE 
Catalin Nunu - UBB Radio ONLINE 
Ionela Luncan – Antena 1 Cluj  
Mihai Hendea – Monitorul de Cluj  
 
Camelia Nistor - Asistent Secretariatul General al Comisiei Europene, Bruxelles 
 
Andreea Mogos – Catedra de Jurnalism UBB, Lect.univ.dr.  
Mihaela Muresan - Catedra de Jurnalism UBB, Lect.univ.dr. 
Cristina Nistor - Catedra de Jurnalism UBB, Lect.univ.dr. / Purtator de cuvant UBB 
Ancuta Tarta – Catedra de Jurnalism UBB, Asist.univ.drd.  
Radu Meza - Catedra de Jurnalism UBB, Asist.univ.drd. 
Andrei Costina - Catedra de Jurnalism UBB, Asist.univ.drd. 
 
 
F. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare cadru didactic implicat în program 

 
 
 
 
 
 
 

Data:        Semnătura directorului 

Certific validitatea datelor prezentate: 

Decan,  


	                                UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

