
REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE 

Istorie, media și societate 

 

Teza de abilitare cu titlul Istorie, media și societate reflectă parcursul științific și 

profesional individual, dezvoltat după obținerea titlului de doctor în domeniul Istorie (în anul 

2007, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), cu evidențierea rezultatelor 

reprezentative obținute în plan didactic și de cercetare, propunând, în secțiunea finală, câteva 

linii de evoluție și dezvoltare a carierei, precum și modalitățile specifice de 

implementare/diseminare, proiectate în urma îndeplinirii obiectivelor propuse. Reflectând natura 

interdisciplinară a demersului științific individual, cu sublinierea posibilităților de transfer a 

rezultatelor de cercetare către activitatea didactică, teza propusă argumentează interesul pentru 

domeniile Istorie și Istoria presei. Gândită ca sinteză a activității didactice și de cercetare, teza 

propusă are următoarea structură: 

 

1. Realizări ştiinţifice și profesionale, descrise în următoarele subsecțiuni: 

1.1. Evoluția profesională - ce cuprinde prezentarea etapelor fundamentale ale formării: 

studii universitare (absolvite în anul 1988, la Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul 

Universității București, specializarea Istorie și Filosofie; studii doctorale (finalizate cu susținerea 

publică a tezei, cu tema Cadrilaterul între 1913 și 1940, coordonator prof. univ. dr. Dumitru 

Șandru, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, la data de 09.07.2007). 

1.2. Activitatea didactică: sunt prezentate, etapizat, gradele didactice deținute până în 

prezent (din februarie 2003, dețin gradul de lector, iar din septembrie 2016, dețin gradul de 

conferențiar în cadrul Departamentului de Literatură, Lingvistică și Jurnalism al Facultății de 

Litere din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați), cursurile/seminarele coordonate, 

activitatea de coordonare a lucrărilor de licență, organizarea a opt conferințe internaționale 

tematice.  

Diferitele cursuri pe care le-am predat, de-a lungul timpului, studenţilor de la Litere, 

specializarea Jurnalism, ciclul de licenţă, se fundamentează pe ampla informare bibliografică, 

cerută şi de activitatea de cercetare; în special, cursurile opţionale, mi-au permis evidenţierea 

elementelor de inovaţie din studiul științelor comunicării, a istoriei presei, în special. 



 Activitatea de coordonare a lucrărilor de licenţă, implicarea în organizarea şi desfăşurarea 

sesiunilor ştiinţifice studenţeşti, sunt facilitate de preocupările mele ştiinţifice şi presupun un 

exerciţiu de comunicare, de stimulare a interesului tinerei generaţii, pentru cercetarea științelor 

comunicării, a istoriei presei, în special.   

1.3. Activitatea ştiinţifică, având următoarele subsecțiuni: 

1.3.1. Organizarea/participarea la manifestări științifice internaţionale şi naţionale: 

subsecțiunea cuprinde descrierea celor opt conferințe internaționale tematice organizate, precum 

și a celui de-al VII-lea congres al Asociației Române de Istorie a Presei, la care au fost invitate 

personalități de prestigiu din domeniul jurnalismului și științelor comunicării, din domeniul 

istoriei, al sociologiei  – academicieni, profesori, cercetători, jurnaliști (cu trimitere la activitatea 

de editare / coeditare a volumelor conferințelor); participarea în comitetul de organizare a celor 

20 de conferințe găzduite de facultatea gălățeană, în perioada 2006-2016, precum și mențiuni 

legate de participarea cu lucrări prezentate la diferite conferințe naționale și internaționale de 

prestigiu (53 de comunicări susținute la conferințe cu participare națională sau internațională, 

desfășurate în România). 

 

1.3.2. Studii și articole publicate: lista lucrărilor publicate cuprinde cinci volume ca 

autor unic, dintre care patru la edituri acreditate CNCSIS sau CNCS; șase volume în coautorat la 

edituri acreditate CNCSIS; 27 de articole științifice în reviste de prestigiu, indexate ISI Web of 

Science, în reviste internaționale cotate BDI sau în volumele unor conferințe cu participare 

internațională din România.  

Subsecțiunea Relevanța contribuțiilor științifice personale prezintă două direcții 

principale de cercetare, care concretizează contribuția științifică individuală: A. Istoria 

teritoriilor locuite de români, situate în afara actualelor granițe ale României (analizarea și 

investigarea unor subiecte puțin cercetate de către istoriografia românească și străină);  B. Istoria 

presei (studii cu privire la publicații, jurnaliști și evenimente istorice reflectate în presă). 

Prezentarea detaliată a realizărilor mele ştiinţifice, considerate reprezentative pentru tema tezei 

de abilitare, evidenţiază pertinenţa, originalitatea şi impactul lor în contextul actual al domeniilor 

respective. 



1.3.4. Recunoașterea și vizibilitatea activității științifice: citarea în articole publicate în 

reviste indexate ISI Web of Science, în volume editate, recenzii apărute în reviste de specialitate, 

alegerea în funcția de președinte al Asociației Române de Istorie a Presei. 

 

2. Planul de evoluţie şi dezvoltare a carierei profesionale, ştiinţifice, academice. 

Direcţii de cercetare/predare/aplicații practice şi moduri probabile de acţiune pentru 

implementarea/diseminarea acestora – sunt menționate obiectivele didactice (implementarea 

unor cursuri ce abordează teme precum marketingul electoral în istoria recentă a României, 

manipularea mediatică și gestionarea crizelor politice internaționale), științifice (organizarea, în 

continuare, a Conferinţei Internaționale Cultura și Presa în Spațiul European și a Congresului 

Internațional de Istorie a Presei, coordonarea lucrărilor participanților în volume apărute la 

edituri recunoscute) și profesionale (trei volume ce abordează următoarele teme: Jurnaliști și 

scriitori români în campania militară a României în Bulgaria - 1913, Imaginea aromânilor în 

presa românească și Presa românească în timpul celui de-al Doilea Război Mondial) ale 

perioadei următoare. 

 

3. Referințe bibliografice selective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


