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Obiectivele cursului
Cursul îşi propune să ofere informaţii despre impactul pe care evenimentele politice ale scenei
internaţionale l-au produs asupra publicului prin dezvoltarea mijloacelor de informare. De la
primele agenţii de presă interesate de politica externă şi activitatea primilor corespondenţi de
război, la mediatizarea intensă a conflictelor şi « explozia » informaţională a societăţii
contemporane. Prelegerile se doresc o prezentare cu fundament istoric a evoluţiei mijloacelor de
informare şi a interesului arătat de societatea modernă faţă de temele politicii externe. De la
diplomaţia secretă din secolul XIX la noile rigori vizând transparenţa şi tehnologiile
informaţionale specifice veacului XX, un istoric al informării (ştiri, comentarii şi actiuni de
propagandă), dar şi al dezinformării (tehnicile de manipulare în masă) publicului interesat de
politica internaţională.

Metode de predare
Prelegerea
Conversaţia euristică
Mod de evaluare
Examen scris

Tematica cursului

I Introducere în istoria presei şi a mijloacelor de informare
II Mass Media şi politica internaţională
III Libertatea presei şi adversarii ei
IV Strategii şi politici editoriale de presă
V Propagandă şi cenzură.
VI Congresele internaţionale şi mijloacele Mass Media.
VII Agenţiile de presă
VIII Ştirile şi corespondenţii de război
IX Războiul mediatic. Radioul şi televiziunea
Tematica seminarului
Mass media românească şi politica internaţională
I Ştiri, informaţii, comentarii de presă (1878-1947)
Crize politice internaţionale:
1 criza rumeliotă (1885)
2 criza bosniacă (1908)
3 crizele marocane (1905; 1911)
4 criza albaneză (1912)
5 criza din iulie (1914)
6 criza Ruhrului (1923)
7 criza sudetă (1938)
Congrese şi conferinţe internaţionale:
Congresul de la Berlin (1878)
Conferinţa ambasadorilor de la Londra (1912)
Conferinţa păcii de la Bucureşti (1913)
Conferinţa de pace de la Paris –Versailles (1918-1919)
Conferinţa de la Locarno (1925)
Conferinţa de la Montreux (1936)
Conferinţa de la Ialta (1945)
II. De la anii stalinismului la cei ai socialismului. Radioul, presa şi televiziunea publică
între 1947-1989
Imaginea lumii capitaliste. Politicile imperialiste
Lideri din URSS. Acţiuni de politică externă
Prietenii între popoare. România, Israel şi ţările arabe
Crize în interiorul sistemului. ările Pactului de la Varşovia şi invadarea Cehoslovaciei
Dezastre şi calamităţi. Accidentul nuclear de la Cernobâl
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