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 Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Științele Comunicării și Relații Publice este 

organizat în cadrul Facultăţii de Litere,  Universitatea din Bucureşti, prin fuzionarea celor două 

structuri de cercetare din cadrul specializării şi Catedrei de Comunicare şi Relaţii Publice din 

Facultatea de Litere, respectiv Laboratorul Interdisciplinar de Studii în Domeniul Comunicării, 

înfiinţat de regretatul profesor Cezar Tabarcea şi Centrul de Studii pentru Comunicare şi Relaţii 

Publice, înfiinţat în cadrul Grantului 132-CNCSIS (1998-2002), director de proiect prof. Monica 

Spiridon. 

 Pe baza acestei tradiţii instituţionale, obiectul de cercetare al centrului reactivat sub noua 

denumire - Cercetări Interdisciplinare în Știinţele Comunicării şi Relaţii Publice (CISCOREP) – 

include cercetarea teoretică şi aplicată a unor fenomene, procese şi programe în domeniile: 

informare şi comunicare publică, comunicare instituţională, relaţii publice şi responsabilitate 

corporativă, managementul comunicării, mass-media, cultură şi antropologia comunicării, 

publicitate, semiotică culturală, discurs şi argumentare.   

 Cercetările se vor desfășura în trei direcții majore: 

 direcţie conceptuală care dezvoltă şi nuanţează teorii şi modele de comunicare publică, 

comunicare instituţională, comportament organizaţional, cultura media, receptare și 

comportament al audiențelor contemporane, campanii publicitare, campanii și programe 

de relaţii publice; 

 

 direcţie de cercetare aplicată, în cadrul căreia se analizează strategii, programe şi 

campanii de comunicare instituţională şi relaţii publice, destinate evidenţierii unor 

tendinţe şi practici prezente şi emergente în context naţional şi european. Membrii 

Centrului au în vedere documentarea şi prelucrarea resurselor informaţionale (date şi 

documente), prelucrarea datelor din arhive şi biblioteci; proiectarea şi dezvoltarea de 

baze de date specifice domeniilor de cercetare amintite; 

 

 direcţie de consultanţă şi de diseminare a informaţiilor obţinute din cercetare, către 

publicuri terţe, de specialişti sau de beneficiari finali ai unor servicii de relaţii publice. 

 



Rezultatele acestor direcţii de cercetare vor fi publicate sub forma unor lucrări de 

specialitate, dicţionare, ediţii critice, diverse tipuri de bibliografii, studii practice de caz, baze de 

date specializate. 

 

 

Membri 

 

În Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Științele Comunicării și Relații Publice, 

înființat în anul 2006, activează profesori, conferențiari, lectori, cercetători, asistenți, 

doctoranzi și masteranzi. Printre cei 17 membri fondatori se numără: conf. dr. Adela 

Rogojinaru (director și coordonatorul masteratului ,,Modele de Comunicare și Relații 

Publice, Facultatea de Litere), prof. univ. dr. Monica Spiridon, prof. univ. dr. Nicolae 

Mihaiţă (Academia de Studii Economice București, conducător de doctorat), prof. univ. 

dr. Mihai Dinu, prof. univ. dr. Adriana Ichim-Stoichițoiu, conf. univ. dr Alexandra 

Crăciun, lect. univ. dr. Laura Mesina, lect. univ. dr. Ana-Maria Teodorescu, lect. 

univ. dr. Silvia Barutcieff, lect. univ. dr. Cristina Bogdan, lect. univ. dr. Fernanda 

Osman, asist. univ. dr. Valentin Perciun, asist. drd. Raluca Levonian, masterand Alina 

Popa, Elena Popescu, Firan Adriana și economist Adrian Albu.  

 Centrul are si membri asociați, specialiști din numeroase domenii: prof. univ. dr. 

Arlette Bouzon, Universitatea din Toulouse, Franţa (Profesor invitat, conducător de 

doctorat), dr. Nicolae Perpelea (Institutul de Sociologie, Academia Română), conf. 

univ. dr. Alexandru Ofrim (Facultatea de Litere), prof. univ. dr. Andra Vasilescu 

(Facultatea de Litere), conf. univ. dr. Costin Popescu (Facultatea de Jurnalism si 

Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti), conf. univ. dr. Valentina Marinescu 

(Facultatea de Sociologie, Universitatea din Bucureşti), master Cristina Grigoraş, 

master Daniela Uţă, Carmen Tudose (Facultatea de Litere), alumn CRP Gabriela 

Hagiu, Vladimir Epstein (Director executiv al Târgului Gaudeamus – Societatea 

Română de Radiodifuziune), Cristina Grecu (Director de program CIPE), Web designer 

Alex Ștefan (Facultatea de Litere), Inginer de sistem Deniss Onofrei (Facultatea de 

Litere) și Responsabil financiar Iuliana Tudose (Facultatea de Litere). 

 

 


