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1. Reprezentarea de gen în emisiunile de televiziune 

2. Construcţia imaginii publice a politicianului în talk-show-ul politic. 

3. Unde sunt copiii? Reprezentarea copiilor în emisiunile posturilor tv generaliste. 

4. Caracteristicile copilăriei reprezentate în emisiunile informative. 

5. Rolul comunicării nonverbale în discursul televizual. Studiu de caz – talk-show-ul 
politic. 

6. Rolul elementelor tehnico-artistice în discursul televizual. Decor şi costume în talk-
show-ul de divertisment. 

7. Adevăr şi ficţiune în reality show. 

8. Impactul tehnologiilor digitale asupra limbajului audiovizual. Vlogul.  

9. Televiziunea în era digitală. Studiu comparativ: televiziunea on air şi  televiziunea 

online. 

10. Ce fel de baby-sitter e televizorul? Reprezentarea relaţiilor sociale în emisiunile 

pentru copii 

11. Jurnalism civic audio-vizual. 

13. Rolul televiziunii în socializarea adolescenţilor. 

14. De la home cinema la smartphone. Adaptarea limbajului audiovizual la receptarea 
pe ecrane foarte mici şi foarte mari. 

15. Televiziunea în epoca post-adevărului. 

16. Ecranosfera. De la epoca reginei mass media la post-televiziune.  
17. Manipularea online. Tehnici si metode de manipulare prin rețelele socio-digitale 

18. Manipularea în rețea:  ”fake news”, ”click-bait” , deep fake. 

19. Rolul new media în peisajul comunicațional contemporan. Utilizarea noilor 

tehnologii de comunicare în campaniile electorale. 

20. Rolul new media în peisajul comunicațional contemporan. Utilizarea noilor 

tehnologii de comunicare în campaniile sociale de informare și promovare a unor 

bune practici 

21. Genuri hibride de televiziune: între publicistică și ficțiune 

22. Reality-show-ul, televiziunea ca spectacol media 

23. JURNALISMUL SPORTIV DE TELEVIZIUNE 



24. Construcția imaginii sociale a unei persoane publice prin mass media 

25. Construcția imaginii sociale a unei organizații prin mass media 

26. Construcția imaginii sociale a unei persoane publice prin new media 

27. Construcția imaginii sociale a unei organizații prin new media 

28. Impactul fake news asupra imaginii sociale a unei persoane publice 

29. Impactul fake news asupra imaginii sociale a unei organizații  

30. mediatizarea pandemiei COVID la tv. 

31. Campania tv de informare publică. Studiu de caz: campania pro-vaccinare anti-

COVID 19 

32. Comunicarea vizuală – mijloc de construcție a imaginii publice. 

 

 

 


