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SPECIALIZĂRI 

Nr. 
crt. 

Domeniul 
fundamental 

Domeniul de 
licenŃă Specializare 

Nr. 
Credite 

Istorie 180  
Istorie RelaŃii 

internaŃionale şi 
studii europene 

 
180 1 

 

ŞtiinŃe 
umaniste 

Filosofie Filosofie 180 

2 ŞtiinŃe ale 
naturii 

Geografie Geografie 180 

Sociologie Sociologie 180 

ŞtiinŃe 
politice 

ŞtiinŃe 
politice 180 

 

3 

 

ŞtiinŃe 
sociale şi 
politice ŞtiinŃe ale 

comunicării 
Jurnalism 180 

 
        De asemenea, începând din anul universitar 2008-2009, 
Facultatea de ŞtiinŃe Socio-Umane a iniţiat, în conformitate cu 
ConvenŃia de la Bologna, o serie de programe de studii universitare de 
masterat, cu o durată de 2 ani.  
      Astfel, absolvenţii specializărilor de Știinţe politice și Jurnalism își 
vor putea continua studiile în cadrul masterelor: 

• Securitate naţională și euro-atlantică; 
• Studii europene; 
• Comunicare, societate și mass-media; 
• Dezvoltare comunitară și integrare europeană ș.a. 

 

StudenŃii specializărilor ŞTIINłE POLITICE şi JURNALISM pot 
beneficia de Burse Erasmus-Socrates la următoarele universităŃi din 

străinătate: 
Universidad Autonoma de Madrid – Madrid, SPANIA 

Universidad Complutense de Madrid – Madrid, SPANIA 
Universitatea Francisco de Vitoria-Madrid, SPANIA 

Universidad de Salamanca – Salamanca, SPANIA 
Universidad de Zaragoza – Zaragoza, SPANIA 

Université Paris VII – Dennis Diderot, Paris, FRANłA 
Université de Bourgogne – Dijon, FRANłA 

Université Charles de Gaulle – Lille III, Lille, FRANłA 
Université de Nantes – Nantes, FRANłA 

Universita degli Studi di Roma – Roma, ITALIA 
Universita degli Studi di Firenze – Florenţa ITALIA 

 
 

  

 
 

 Colaboratoare a Institutului 
Neuwaldegg, Viena, Austria prin participarea 
la conferinŃe internaŃionale şi la Şcoala de 
vară în cursul lunii August (în August 2004, 3 
studenŃi ai Specializării ŞtiinŃe Politice au 
participat la Şcoala de vară organizată la 
Institutul Neuwaldegg, Viena, Austria). 
 Colaboratoare a Ministerului 

Integrării Europene. În anii 2006-2008, 
numeroşi studenŃi de la specializarea ŞtiinŃe politice au efectuat 
stagii de practică în diverse departamente ale Ministerului. 
 Colaborare cu universităţi din spaţiul central-est european 

(Belgrad, Novi Sad, Skopje, Zagreb, Budapesta ș.a.), cu care organizează 
schimburi academice și manifestări știinţifice comune. 

 
 

 
 

COLABORĂRI CU INSTITUłII MASS-MEDIA 
 
Universitatea din Craiova dispune de un post propriu de televiziune, în care 
studenŃii specializării Jurnalism  se pot familiariza cu activitatea jurnalistică:  

TELE UNIVERSITARIA. 
În plus, vederea bunei desfăşurări a activităŃilor de învăŃământ din cadrul 
specializării Jurnalism, Facultatea noastră a încheiat o serie de convenŃii de 
colaborare cu mai multe instituŃii mass-media locale, vizând asigurarea 
echipamentelor necesare iniŃierii în profesia de jurnalist şi crearea cadrului 
pentru desfăşurarea practicii de specialitate a studenŃilor: 
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A fost autorizată în anul 1999, iar în 2007 a primit acreditarea. Anul 
acesta (2009) va absolvi cea de a șaptea promoţie. 
AbsolvenŃii de ŞtiinŃe Politice pot opta pentru următoarele profesii:  

• analist politic mass-media; 
• consultant/manager/consilier/specialist în domeniul 

afacerilor publice; 
• purtător de cuvânt; 
• jurnalist; 
• funcŃionar public; 
• diplomat 

 în următoarele domenii de activitate: 

• sistemul de învăŃământ şi cultură; 
• mass-media; 
• administraŃia publică centrală şi locală; 
• cercetare ştiinŃifică; 
• management organizaŃional; organizaŃii nonguvernamentale; 
• Ministerul Afacerilor Externe; 
• organizaŃii internaŃionale (ONU, UE, NATO, OSCE etc.). 

Practica de specialitate se efectuează la sfârşitul anului 
universitar în cadrul organismelor administraŃiei publice locale 
(Consiliul JudeŃean Dolj, Primăria Municipiului Craiova), 
precum și prin organizarea unor cercetări sociologice de teren 
privind probleme politice de actualitate. 

DISCIPLINE studiate la Specializarea ŞtiinŃe Politice: 
 ŞtiinŃa politică. 
 Doctrine şi ideologii politice. 
 Comunicare şi mass-media. 
 Politici sociale.  
 Partide politice. 
 Sociologie electorală. 
 RelaŃii internaŃionale. 
 InstituŃii politice internaŃionale. 
 Bazele construcŃiei europene. 
 Discurs politic. 
 Informatică şi tehnoredactare computerizată. 
 Management politic. 
 Politică şi diplomaŃie. 
 Teoria şi practica jurnalistică. 

DURATA DE STUDIU este de 3 ani urmat de 2 ani de Master. 
 

ADMITERE IULIE 2009 (cifre de şcolarizare propuse) 
Buget - 21 locuri Taxă zi – 50 locuri* 

PosibilităŃi de suplimentare 
Taxa de şcolarizare: 2500 RON 

  

ADMITERE 
15-28 IULIE 2009 

 
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE 

 
 

 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în 
original; 

 foaia matricolă; 

  certificatul de naştere în copie legalizată, legalizarea putându-
se efectua şi de către comisia de admitere; 

  buletinul de identitate în copie legalizată, legalizarea putându-
se efectua şi de către comisia de admitere; 

  adeverinŃă medicală tip M.S.; 

  2 fotografii tip buletin de identitate; 

  (pentru candidaŃii deja studenŃi la o altă specializare) 
adeverinŃă din care să rezulte calitatea de student integralist 
la finele sesiunii de examene din vară a anului universitar 2008-
2009; (pentru candidaŃii absolvenŃi ai unei instituŃii de 
învăŃământ superior) diploma de absolvire sau de licenŃă, în 
original; 

 chitanŃa doveditoare a plăŃii taxei de înscriere la concursul de 
admitere (150 RON);  

 acte doveditoare pentru candidaŃii care solicită scutirea de 
plata taxei de înscriere la concursul de admitere; 

 dosarul plic cu toate actele originale se depune la prima 
specializare. Dosarele depuse la următoarele specializări vor 
cuprinde copiile legalizate ale documentelor depuse în primul 
dosar; 

  Admiterea în anul universitar 2009-2010  se va face pe baza 
mediei obŃinute la examenul de bacalaureat; 

 Concursul de MASTER se va desfăşura în luna septembrie. 
 

 
 

  

 
 

A fost autorizată în 2008, fiind prima specializare de acest gen din 
zona de sud-vest a ţării. 
AbsolvenŃii de Jurnalism pot opta pentru următoarele profesii:  

• reporter; 
• redactor; 
• moderator/prezentator; 
• producător radio/tv; 
• copyrighter; 
• analist media; 
• consilier de presă; 
• purtător de cuvânt/ofiŃer de presă 

în următoarele domenii de activitate: 

• presa scrisă; 
• posturi radio sau tv; 
• agenţii de presă; 
• agenţii de publicitate;  
• organizaţii nonguvernamentale; 
• instituţii publice; 
• diplomaţie. 

 
DISCIPLINE studiate la Specializarea Jurnalism: 

 Introducere în teoria comunicării. 
 Introducere în sistemul mass-media.  
 Tehnici de redactare în presa scrisă.  
 Tehnici de colectare a informaţiilor.  
 Dreptul comunicării și al mass-media. 
 Genuri și stiluri jurnalistice. 
 Tehnici de redactare radio. 
 Tehnici de redactare tv. 
 Jurnalism on-line. 
 Deontologia jurnalistică. 
 Jurnalism politic. 
 Reportaj social. 
 Investigaţie și anchetă jurnalistică. 
 Dezbateri radio-tv. 
 Agenţii de presă naţionale și internaţionale. 

 
DURATA DE STUDIU este de 3 ani urmat de 2 ani de Master. 

 
ADMITERE IULIE 2009  

Buget - 22 locuri Taxă zi – 50 locuri* 
* PosibilităŃi de suplimentare 

Taxa de şcolarizare: 2500 RON 



 
 
 



 


