FIŞA
raportului de activitate în anul 2019 pentru membrii aleşiai AŞM
I.Titlul, numele şi prenumele, secția de științe a AȘM
STEPANOV GEORGETA, doctor habilitat, profesor universitar,
Secția Științe sociale, economice, umanistice şi arte
II.Activitate ştiinţifică
Conducător/executor al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat,
proiectelor de cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale, instituționale
III.Rezultate ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale recunoscute
(Springer etc.)
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1,0
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1
Articole în alte reviste editate în străinătate
STEPANOV G. The positive impact of modern
information technologies onjournalistic production. the
case of written press. În: International Journal of
Communication Research. Vol. 9, Issue 1 January/March
2019, pp. 32-37. ISSN 2246-9265. Iași, România.
STEPANOV G. Tematica ecologică în mass-media:
modalități de abordare. În:Convergenţe Spirituale IaşiChişinău, 2019, nr. 14-14, pp. 115-120. ISSN: 23439661. Iași, România.
STEPANOV G. Impactul pozitiv al tehnologiilor
moderne asupra producerii jurnalistice. În: Convergenţe
Spirituale Iaşi-Chişinău, 2019, nr. 14-14, pp. 87-94.
ISSN: 2343-9661. Iași, România.
Monografii editate în ţară
STEPANOV G., TUGAREV L. Art jurnalismul în presa
din Republica Moldova. Monografie. Chișinău: CEP
USM, 2019. 236 p. ISBN 978-9975-142-94-6.
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria A+
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria B +
Articole în reviste naţionale, categoria C
Articole în alte reviste naționale neacreditate
Articole de popularizare a științei
Emisiuni radio/TV de popularizare a științei
Articole în culegeri internaționale
Articole în culegeri naționale
STEPANOV G. Conceptul formativ al învățământului
superior în domeniul jurnalismului (ciclul I, Licență) în
Republica Moldova. În: Creativitate în jurnalism. Vol. II.
Coord. M. Lescu, B. Parfentiev. Chișinău: CEP USM,
2019, p. 3-10. 134 p. ISBN 978-9975-149-29-7.
STEPANOV G. Practici de reflectare a violenței ca
fenomen social în mass-media din Republica Moldova.
În: Fenomene și tendințe în audiovizual. Coord. V.
Bulicanu. Chișinău: CEP USM, 2019. 91 p. ISBN 9789975-149-67-9.
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Articole în materiale ale conferințelor internaționale
Articole în materiale ale conferințelor naționale
STEPANOV G. Toleranţa ca principiu al actului
jurnalistic. În: Integrare prin cercetare şi inovare.
Conferinţa
ştiinţifică
națională
cu
participare
internațională, 7-8 noiembrie 2019. Rezumate ale
comunicărilor. Ştiinţe sociale. Vol. II. Chişinău: CEP
USM, 2019, pp. 3-6. 261 p. ISBN 978-9975-149-51-8.
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice
internaționale
Participarea cu raport la foruri ştiinţifice naționale
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Activitate inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
IV.Rezultate ştiinţifice obţinute în anul de referinţă (100-200 de cuvinte)
În perioada de referință:
- am elaborat și editat lucrări științifice în volum total de 9,8 c.a, între care: monografie – 6 c.a.;
articole științifice, editate în reviste din străinătate 1,5 c.a.; articole în culegeri naționale – 2,3 c.a.;
- am elaborat și editat lucrări științific-didactice în volum total de 5,7 c.a.
- am participat la mai multe forumuri științifice:
internaționale:
1. Congresul internațional Pregătim viitorul promovând excelențaal Universității „Apollonia”. Iași,
România, Iași, 28.02-03.03.2019. Președinte al prezidiului secțiunii Jurnalism și Comunicare,
moderator; Comunicare: Războiul informațional: strategii, tehnici și acțiuni jurnalistice.
2. Sesiunea științifică a Institutului de Cercetări „Acad. Ioan Hăulică” al Universității „Apollonia”.
Iași, România, 01.11.2019.Comunicare:Învățământul superior pe domeniul jurnalismului din RM:
suporturi științifico-didactice
naționale cu participare internațională:
Integrare prin cercetare şi inovare. Chișinău, 7-8 noiembrie 2019. Comunicare:Toleranța ca factor
de principiu al actului jurnalistic.
naționale:
1. Creativitate în jurnalism. Ediția a V-a. Chișinău, 08.02.2019. Comunicare:Rolul reţelelor de
socializare în actul jurnalistic.
2. Valori ale mass-mediei în epoca contemporană. Ediția a VII-ea. Chișinău, 18.04.2019.
Comunicare: Implicații negative ale tehnologiilor moderne în producerea presei tipărite.
3. Fenomene și tendințe în audiovizual. Chișinău, 8 octombrie 2019.Comunicare: Modalități de
manifestare a violenței mediatice în presa din Republica Moldova.
V.Activitate didactică
Numărul cursurilor elaborate/ţinute
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de masterat
Numărul manualelor, materialelor didactice editate:
STEPANOV G., TACU M. Elaborarea tezelor de licență și de master. Ghid metodic.
Chişinău: CEP USM, 2019. 67 p. ISBN 978-9975-149-08-2.
STEPANOV G., TACU M. Ghid metodic pentru stagiile de practică la specialitatea
Jurnalism și procese mediatice. Chişinău: CEP USM, 2019. 111 p. ISBN 978-9975149-13-6.
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VI.Activitate managerială
Decan al Facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova:

- conceperea și monitorizarea politicii de calitate și de cadre;
- organizarea și gestionarea procesului științifico-didactic;
- dezvoltarea strategică a unității de cercetare;
VII. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute (Premii, medalii, titluri, aprecieri pe portaluri
specializate etc.).

VIII. Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor științifice de
susținere a tezelor; redactor / membru al colegiilor de redacţie al revistelor naţionale / internaţionale
Membră a Consiliului Științific Specializat pentru susținerea tezei de doctor cu tema:Strategii de
marketing în jurnalismul sportiv, autor Ghena I. Cristian-Nicolae, specialitatea: 571.01 Jurnalism și
procese mediatice. Disponibil: http://www.cnaa.md/thesis/54636/Data susținerii: 18 aprilie 2019.
Membră a Comisiei de experţi în domeniul atestării Istorie, filosofie, teologie şi ştiinţe sociale: ramurile
ştiinţifice – 54, 56, 57, 58, 61, 63, 64. (decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.40 din
10.10.2018).
Expert evaluator în Comisia de acreditare și evaluare a programelor de studii în învățământul superior
din RM, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.
Redactor-șef adjunct la:
- revista Convergențe spirituale Iași – Chișinău, România. ISSN 2343-9661(2014 – prezent);
- revista Studia Universitatis Moldaviae. ISSN 1814-3199(2012 – prezent).
Membru al colegiul de redacție:
- revista International Journal of Communication Research, România. ISSN 2246-9265(2015 –
prezent);
- revista Вiстик Нацiонального Унiверситету Лвiвска Полiтехнiка. Серiя Журналiстськi Наукi,
Ukraina (УДК 070+654.1]:316)(2017 – prezent).
IX. Alte activităţi

Data completării fișei 14.01.2020
Semnătura

