UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE, JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Postul scos la concurs Lector universitar, Poz. 17
Disciplinele postului:
Comunicare internă,
Introducere în relații publice,
Sistemul mass-media,
Redactarea materialelor de relații publice, Stagiu practic
Domeniul de competenţă: Științe ale Comunicării

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de
Lector universitar/Şef lucrări/CSIII
publicat Monitorul Oficial al României
nr. 402, din 28 aprilie 2015
Data naşterii: 16.02.1986

Candidat: OPRAN ELENA RODICA,
Funcţia actuală: Cadru asociat
Instituţia: Universitatea din Craiova
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ
crt.
superior
1. Universitatea
din
Craiova,
Facultatea de Litere
2. Universitatea
din
Craiova,
Facultatea de Istorie, Filosofie,
Geografie
3. Universitatea
din
Craiova,
Facultatea de Științe Sociale
2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1.
Universitatea din Craiova, Școala
doctorală de științe socio-umane

Domeniul

Perioada

Științe ale
Comunicării
Sociologie

2005-2008

Sociologie

2008-2010

2005-2008

Domeniul
Filologie

Perioada
2010-2013

Titlul acordat
Licenţiat în științe
ale comunicării
Licențiat în
sociologie
Master

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
crt.
1.
Universitatea din Craiova
Facultatea de Litere

Domeniul
Științe ale
Comunicării

Perioada
1.10.2009 –
30.09.2014

1

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional
asistent univ. dr.,
Departamentul de Limba
Română,
Literatura
Română,
Științe
ale
Educației, Comunicare și
Jurnalism

5. Realizările profesional-ştiinţifice

Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului

Capacitatea candidatului de
a îndruma studenţi sau tineri
cercetători şi competenţele
didactice ale candidatului

Cărţile publicate sunt relevante pentru domeniul de activitate
şi respectă standardele universitare academice:
Comunicare internă (Editura Sitech, Craiova, 2015, ISBN
978-606-11-4785-4 - carte de autor unic, editură recunoscută
CNCS) reprezintă suportul de curs pentru disciplina predată la
specializarea Comunicare și relații publice, adresându-se studenţilor
de la această specializare, cât şi tuturor celor interesaţi de iniţierea
în domeniul comunicării. În structura cărţii, există secţiuni care
urmăresc fixarea anumitor concepte şi noţiuni de comunicare
internă. Obiectivele generale sunt: definirea comunicării interne,
trăsăturile și tipologia acesteia; identificarea funcției de specialist în
comunicare internă și competențele acestuia; planificarea
comunicării interne și publicul ei țintă; canalele de comunicare
internă; metode de studiu utilizate în comunicarea internă; campania
de comunicare internă și comunicarea internă în caz de criză. Cursul
acesta se doreşte a fi un instrument didactic.
O analiză semioligvistică a titlului de presă (Editura
ProUniversitaria, București, 2014, ISBN 978-606-26-0107-2 - carte
de autor unic, editură recunoscută CNCS) reprezintă teza de
doctorat, susţinută în 2013, sub îndrumarea ştiinţifică a domnei
prof.univ.dr. Cristiana Teodorescu. Această carte reprezintă
rezultatul celor trei ani de cercetare doctorală şi a fost apreciată de
membrii comisiei de doctorat. Elementele de noutate ale acestei
lucrări au fost evidenţiate de referenţii acestei lucrări: prof.univ.dr.
Cristiana Teodorescu (Universitatea din Craiova), prof.univ.dr. hab.
Emilia Parpală Afana. Tema lucrării a reprezentat o dorință de a
contribui la aprofundarea și la diversificarea studiilor consacrate
titlului jurnalistic ca obiect multidimensional, produs al discursului
și al unor practici jurnalistice specifice, care ilustrează dimensiunea
comunicațională a practicilor mediatice..
Studiile şi articolele au fost publicate în reviste de
specialitate şi reflectă preocuparea constantă pentru domeniul
comunicării, iar, în mare parte, au fost susţinute public la
conferinţele naţionale şi internaţionale organizate în cadrul
Universităţii din Craiova şi publicate ulterior în volumele
conferințelor (cotate CNCS B+, B sau C) sau în diverse reviste din
ţară.
În privinţa activităţii didactice, m-am preocupat în
permanenţă de perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de predare în
cadrul cursurilor și seminarelor, în vederea atingerii obiectivelor
operaţionale şi a realizării retenţiei conţinutului noţional, prin
dezvoltarea unor strategii bazate pe nevoile şi interesele efective ale
studenţilor. Feed-back-ul manifestat de aceştia a fost unul pozitiv,
prin atitudinea proactivă la cursuri şi prin prezenţa masivă
înregistrată.
Am fost membru în comitetul de organizare a Conferinţei
Internaţionale de Ştiinţe Umaniste şi Sociale Creativitate. Imaginar.
Limbaj, ediţia a II-a, 15-16 mai 2015, Craiova.
Pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2015, am
fost selectată ca expert coordonator practică în proiectul “Pregătiți
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pentru performanță pe piața muncii”, cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, “Investește în oameni!”, numărul de
identificare al contractului: POSDRU/189/2.1/G/155806, manager
de proiect Prof. Univ. Dr. Ion Stancu.
În timpul activităţii didactice, am avut rezultate foarte bune
atât la evaluările studenţilor, cât şi ale colegilor şi directorilor de
departament. M-am implicat în toate activităţile solicitate de catedră
şi facultate.
1. Studiul privind opţiunile de finanţare ale S.C. Service Auto –
Ray S.R.L. în vederea susţinerii strategiei de dezvoltare pe
termen mediu, contract obţinut prin competiţie naţională, încheiat
între Universitatea din Craiova şi S.C. Service Auto – Ray
S.R.L., nr. de înregistrare 99C/12.2007, valoarea finanţării 3800
EUR, membru în echipa de cercetare, director de proiect Prof.
univ. dr. Ştefan Bratu;
2. Studiu privind utilizarea potenţialului de finanţare al pieţei de
capital de S.C. SERVICE AUTO – RAY S.R.L. în vederea
susţinerii strategiei de dezvoltare pe termen mediu şi lung în
perspectiva transformării în S.A. şi listării la bursă, contract
Capacitatea candidatului de a
obţinut prin competiţie naţională, încheiat între Universitatea din
conduce
proiecte
de
Craiova şi S.C. Service Auto – Ray S.R.L., nr. de înregistrare
cercetare-dezvoltare
45C/ 02.07.2009, valoarea finanţării 10100 EUR, membru în
echipa de cercetare, director de proiect Prof. univ. dr. Ştefan
Bratu.
3. Membru în proiectul “Pregătiți pentru performanță pe piața
muncii”, cu funcția de Expert coordonator practică, începând cu
data de 1.10.2015 și pâna 31.12.2015. Proiectul este cofinanțat
din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investește în
oameni!”,
numărul
de
identificare
al
contractului:
POSDRU/189/2.1/G/155806, manager de proiect Prof. Univ. Dr.
Ion Stancu.
6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului: Doctor în Filologie din 2013
îndeplinit;
- să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică de 8,00: media 9,40 - îndeplinit;
- să aibă cel puţin 10 lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe relevante pentru domeniul respectiv (stabilite
de către facultăţi), inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din structura postului,
conform CV-ului: 1 3 l u c r ă r i ; 2 c ă r ţ i a u t o r u n i c - îndeplinit.
7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit.
Semnătura candidatului,
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