
Name of Subject: JURNALISM SPORTIV 

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

No. of weeks: 14 No. of hours/week: 2 

Skills and Competences: 

*Competenţă  în analizarea  discursurilor  orale  şi  scrise,  utilizând  aparatul conceptual al 
lingvisticii * Cunoștințe tehnice de bază adecvate informațiilor sportive * Evaluarea  
corectitudinii,  coerenţei  şi  fluenţei  unui  text  oral  sau  scris  de  dificultate  medie  şi 
corectarea  abaterilor  de  la  normele  limbii române,  inclusiv  cu  utilizarea  de  instrumente 
auxiliare * Competenţă comunicativă la nivelul standardelor de utilizare a limbii române 
moderne * Capacitatea de integrare intr-un colectiv redactional * Capacitatea de a lucra in 
echipa si in cadrul  trusturilor media * Capacitatea de a colabora cu specialisti/experti din alte 
domenii * Capacitatea de a transpune in practica  notiunile teoretice dobandite in urma 
studiului individual * Capacitatea de a lucra independent si in grup * Capacitatea de a selecta si 
redacta, de a organiza informatia * Preocuparea pentru obtinerea performantei in activitati 
interpersonale si de grup * Înzestrarea studenţilor cu perspectiva de eficienţă şi etică socială în 
abordarea fenomenelor şi proceselor de comunicare * Rezolvarea în mod realist - cu 
argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii de comunicare interpersonală 
specifice, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora * Autoevaluarea nevoii de 
comunicare * Aptitudini în utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării. 

Objectives:  

* Pregătirea și formarea de specialiști în jurnalism sportiv și comunicare sportivă  
*Dobândirea și dezvoltarea abilităților necesare pregătirii, promovării și susținerii 
evenimentelor sportive * Îmbogăţirea şi rafinarea competenţei lingvistice în componenta sa 
aplicativă * Dezvoltarea  anumitor  capacității  de  comunicare  specifice domeniului ştiinţelor 
socio-umane , precum şi  a capacităţii de ale aplica şi transmite în mod creativ * Cunoaşterea 
principalelor modele de optimizare a comunicării eficiente * Formarea  anumitor  deprinderi  
superioare  de  exprimare eficientă şi corectă, în scris şi oral, dezvoltarea unor capacităţi de  
comunicare  interpersonală  şi  publică,  de  mediere interculturală la nivel superior. 

Contents:  

Course  

*Ce este sportul? Analiza esenței sale. Sportul ca timp liber și sportul ca afacerea * Jurnalismul 
sportiv în sistemul mediatic contemporan * Documentarea, baza întregului demers jurnalistic. 
Strategii, metode de colectare a informațiilor. Identificarea surselor și gestionarea acestora. 
Ierarhizarea, redactarea și difuzarea informațiilor * Discurs. Oratorie. Specificul jurnalismului 
sportive * Genurile informative și comentative în presa sportivă. Asemănări și deosebiri 
raportate la celelalte sectoare media * Transmisiunea în direct. Elemente specific * Violență și 
jurnalismul sportiv.  Principii etice în activitatea jurnalistului sportiv. Relația cu sportivii și liderii 
 
Seminar 

* Ce este jurnalismul sportiv? * Relația dintre sport și mass media. Organizarea unei redacții de 
sport. Cum ne alegem personalul? * Identificarea surselor, verificarea și utilizarea corectă a 



informațiilor. Ierarhizarea, redactarea și difuzarea informațiilor * Discursul în jurnalismul 
sportiv. Cum construim un discurs. Utilizarea corectă a normelor  de limbaj. Adaptarea 
elementelor lingvistice specifice domeniului sportiv * Genurile presei sportive. Rolul 
elementelor vizual-descriptive în redarea acurateții evenimentului sportiv * Transmisiunea în 
direct. Elemente specifice * Violență și jurnalismul sportiv. Principii etice în activitatea 
jurnalistului sportiv. Relația cu sportivii și liderii 
 


