
Name of Subject: TEHNICI DE COLECTARE A INFORMAȚIEI 

Year of study: 1st
  Semester: 2nd  Course and seminar ECTS: 6 

No. of weeks: 14 No. of hours/week: 4 

Skills and Competences: 

* Cunoaştere şi înţelegere: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei * 
Explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi 
practice ale disciplinei * Proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice: 
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare * Manifestarea unei 
atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific. Valorificarea optimă şi creativă a 
propriul potenţial în activităţile ştiinţifice. Angajarea în relaţii de parteneriat cu alte 
persoane/instituţii cu responsabiltăţi similare. Implicarea în propria dezvoltare profesională * 
Promovarea unui sistem de valori culturale morale şi civice * Implicarea în dezvoltarea 
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice * Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în 
echipă * Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la 
cerinţele pieţei muncii * Înțelegerea aspectelor deontologice specifice domeniului comunicării. 

Objectives:  

* Familiarizarea studenţilor cu  tehnicile de colectare a informației * Deprinderea studenţilor cu 
tehnicile de colectare a informației * Familiarizarea cu aspectele principale ale jurnalismului de 
teren * Realizarea de materiale jurnalistice pe baza colectării de informații din diferite surse și 
prin aplicarea a diferite tehnici de colectare a informației. 

Contents:  

Course: 

* Textul jurnalistic și informația de presă * Sursele de informare. Tipologii. Verificarea surselor * 
Agențiile de presă ca sursă de informare * Comunicarea instituționala și sursele oficiale de 
informare * Surse oficiale de informare. Biroul de presă * Comunicatul de presă * Conferinta de 
presă ca sursă de informare * Vox pop-ul ca sursă de informare * Informare și dezinformare. 
Caracteristicile fake-news * Surse umane de colectare a informației. Interviul * Observația- 
tehnică de colectare a informației * Deontologia jurnalistică în procesul colectării de informații 
* Surse de informare în scopul realizării unei investigații. Protecția surselor în cazul unei 
anchete * Recapitulare în vederea examenului 
 
Seminar  

Criterii de selecție a informației de presă * Verificarea surselor și citarea informațiilor * Sondajul 

de opinie ca sursă de informare * Analiza unor surse oficiale de informare * Analiza unor 

documente provenite de la birouri de presă * Documentarea pe baza unor comunicate de presa 

* Formularea de întrebări pentru o conferință de presă * Realizarea de vox pop-uri în scopul 

informării * Tehnici de minimizare a dezinformării * Realizarea de interviuri cu scopul colectării de 

informații * Realizarea de interviuri cu scopul colectării de informații * Realizarea unui documentar 



pe baza observațiilor proprii * Responsabilitatea jurnalistului în procesul de colectare a informației * 

Modalități de documentare pentru realizarea unei anchete * Recapitulare în vederea examenului 

 


