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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DRULĂ, Georgeta  

Adresă(e)  

E-mail  
  

Naţionalitate Română 
  

Experienţa 
profesională 

 

Domeniul ocupaţional EDUCAŢIE & CERCETARE 

April 2016 Internship Emiral Media – Agenţie de Marketing Digital, Bucharest. 

Perioada Din Februarie 2015 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Cursuri iniţiate, concepute şi predate: Multimedia, Producţie multimedia 
online. Producţie multimedia multi-platformă, Marketing online, Resurse 
umane şi Internet. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele 
Comunicării 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie &  cercetare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele 
Comunicării,  

1-3 Bd. Iuliu Maniu, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6.  

Activităţi de evaluare 
academică 

- Membru şi secretar al Comisiei de Ştiinţe Sociale, Politice şi ale 
Comunicării http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c_p/4/ 
- Expert evaluator în comisia de Ştiinţe ale Comunicării, ARACIS 
http://www.aracis.ro/organizare/registrul-national-de-evaluatori/ (2008-
prezent)  
- Evaluator CNCSIS pentru proiecte de cercetare (2005 – 2008). 
- Expert - evaluator în cadrul proiectului Leonardo Da Vinci - Digitalization 
in the communication sector. An European challenge. 

  

Perioada Din 1999 până în 2003 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi academice Predare cursuri  
Nivel licenţă 
- Multimedia,  
- Internet,  
- DTP,  
- Publicaţii PR 
- Crearea de publicaţii pe Web 
Nivel postuniversitar 
- La programele Multimedia şi Jurnalism. 

http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c_p/4/
http://www.aracis.ro/organizare/registrul-national-de-evaluatori/
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Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 
 

- Directoare a programului postuniversitar Multimedia (2000 - 2003). 
 

Alte activităţi în 
comunitatea academică 

- iunie 2000 - Organizatoare a workshopului cu tema „Realizarea aplicaţiilor 
multimedia pe CD-ROM”, pentru studenţii FJSC, împreună cu Universitatea 
UQAM – Canada, Departamentul de Comunicare. 
- iunie 2002 - Organizatoare a Şcolii de vară în „Jurnalism online”, împreună cu EIM (European Institute 
for the Media). 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele 
Comunicării,  
1-3 Bd. Iuliu Maniu, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6. 

  

Perioada Din 1992 până în 1999 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi academice Cursuri şi seminarii la disciplinele:  
- DTP,  
- Multimedia,  
- Internet, 
- Design de presă. 

Activităţi pentru 
finanţarea cercetării 

- 1998 – 2000, director proiect naţional, în cadrul programului de 
finanţare de la Banca Mondială, grant CNFIS, proiect câştigat prin 
competiţie. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele 
Comunicării,  
1-3 Bd. Iuliu Maniu, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6. 

Alte activităţi de predare. 
Cadru didactic asociat 

1997 – 1999 – cadru didactic asociat la Facultatea de Cibernetică, Statistică 
şi Informatică Economică, cursuri şi seminarii la disciplinele “Elemente de 
multimedia” şi “Grafică şi multimedia”.   
1998 – 1999 – cadru didactic asociat la Academia de Informaţii, cursuri şi 
seminarii de DTP şi Internet.  

  

Domeniul ocupaţional CERCETARE APLICATĂ – PROIECTARE 

Perioada Din 1990 până în 1992 

Funcţia sau postul ocupat Analist-programator sisteme informatice 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Conceperea şi implementarea de sisteme informatice aplicate în activităţile 
economice.  
1990 – 1991. Realizare driver grafic de desenare de scheme pe plotter şi 
imprimantă în cadrul proiectului „Sistem software de proiectare a 
dulapurilor electrice şi de automatizări”. - Sistem realizat, implementat, 
elaborată documentaţia de utilizare. 
1991 – 1992. Responsabilă componentă de proiect. Sistem software de 
gestiune a materialor în magazii automate (Uzina ”Faur” Bucureşti). Sistem 
realizat, implementat, elaborată documentaţia de utilizare. 
1992 – Realizare software de proiectare a schemelor de trafic la Metroul 
Bucureşti în cadrul proiectului „Sistemul informatic Metroul Bucureşti”. – 
Sistem realizat şi implementat. 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Institutul de cercetări şi proiectări pentru automatizări (IPA) – Bucureşti. 
Laboratorul de Grafică Computerizată şi Informatică de Proces.  
Calea Floreasca 169, Bucureşti. 



Septembrie  2017  Curriculum vitae Georgeta Drulă 
 

3 

  

Domeniul ocupaţional PRODUCŢIE  

Perioada Din 1988 până în 1990 

Funcţia sau postul ocupat Analist-programator sisteme informatice. 
 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

1988 – 1990 – Participant la realizarea sistemului software de organizare a 
unei baze de date pentru serviciul de aprovizionare.  
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Centrul de calcul de la Uzina Mecanică, Zărneşti-Tohan, jud. Braşov.  

  

  

Educaţie şi formare  

  

2016 - 2017 Training online pentru marketing digital de la Google & IAB (2016). 
(certificat de absovire). 

January – February 2016  Courses of Graphic Design for Branding and Graphic Design for 
Marketing. 

Perioada 1996 – 2000 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor în Economie. Domeniul Cibernetică şi Statistică Economică. 
Specializarea Informatică Economică. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Teza de doctorat cu tema: Modelarea, stocarea şi accesul la documentele 
multimedia.  
Coordonator prof. dr. Ioan Odăgescu. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti,  
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională  

 

  Studii postuniversitare. Nivel 3, doctorat (PhD).  
 

Perioada 1984-1988 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Licenţă în Economie, Specializarea Planificare şi Cibernetică Economică 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti,  
Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică. 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională  

 

Studii universitare. Nivel 1, licenţă.  
 

Perioada 1980-1984 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Absolvent studii liceale 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Liceul „Ion Neculce" 

 
Stagii postuniversitare şi 

de formare continuă 

 



Septembrie  2017  Curriculum vitae Georgeta Drulă 
 

4 

 
Perioada 

 
Ianuarie - martie 1993  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Stagiu de perfecţionare în domeniul practicilor jurnalistice şi de 
comunicare  
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Desktop publishimg. 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Ecole Supérieure de Journalisme din Lille, Franţa, stagiu finanţat de 
Ministerul francez al Afacerilor Externe. 

 
Perioada 

 
Iulie 2002 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de studii  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cursurile „Website development and management” şi „Online Journalism” 
în cadrul Şcolii de vară organizate de EIM (European Institute for the 
Media) împreună cu FJSC, Universitatea din Bucureşti 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti şi European Institute for the Media, Dusseldorf 
- Paris 

 
Perioada 

 
Ianuarie 1999  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de absolvire  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cursului naţional de training „Electronic Publishing and Communications”  
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Fundaţa pentru o Societate Deschisă, Bucureşti 

 
Traininguri 

- 2014 - Wiley workshop în colaborare cu Universitatea din Bucureşti, 
Publicarea în reviste internaţionale (Atestat de participare) 
- 2013 - Programul Technology Enriched Instruction (TEI) Workshop. 
Organizat de Universitatea din Bucureşti şi Microsoft Partners in Learning  
(Atestat de participare) 

  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleză, Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză  C1  C1  C1  C1  C1  

Limba franceză  B1  B1  B1  A2  A2  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- Lucrul în echipă. 
- Spirit de competiţie. 

- Adaptare la medii multiculturale. 

- Cooperare. 

- Auto-critică, seriozitate. 

- Implicare în activităţile pe care le fac.  
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Capacitatea de asumare de noi responsabilităţi. 

- Perseverenţă. 

- Adaptabilitate la situaţii şi probleme noi, învăţare rapidă. 

- Atenţie la detalii. 

- Capacitatea de auto-perfecţionare. 
 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice. 

- Competenţe avansate în utilizarea calculatorului, atât la nivel de 
programare cât şi la nivel de utilizare de programe. 

  

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 

-Abilităţi de lucru cu diferite programe de editare pe componente şi 
documente multimedia: Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, 
Premiere, After Effects, Audition, InDesign (nivele diferite de cunoaştere). 
-Abilităţi de lucru cu HTML, CSS, JavaScript, CMS – WordPress, 
Bootstrap. 
-Abilităţi de lucru pentru marketing online SEM şi SMM. Training online 
pentru marketing digital de la Google & IAB (2016). (certificat de 
absovire) 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii 
suplimentare 

 

Membru în cadrul 
asociaţiilor profesionale 

 

- ECREA  (European Communication Research and Education 
Association) secţiunile Digital Culture and Communication, Journalism 
Studies, Central and East-European Network, Organisational and Strategic 
Communication. 
- AFCOM (Asociaţia Formatorilor în Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării) 
până în 2009. 
- ROCHI (Romanian Computer-Human Interaction Group). 
http://rochi.ici.ro/RoCHI-Per.htm 
 

http://rochi.ici.ro/RoCHI-Per.htm
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Membru în colective 
redacţionale ale 

revistelor de 

specialitate şi centrelor 
de cercetare 

 

- Din 2015 Member of the International Scientific Board of Comunicar 
Journal, Spain (ISI) since 2015. - 
http://www.revistacomunicar.com/?contenido=evaluadores 

- Din 2015 - Member of the International Scientific Board Comité 
científico de la revista Poliantea. (ISSN 1794 – 3159 / EISSN digital 
2145-3101) es una revista semestral de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano en Bogotá, 
Colombia. Publica artículos en las áreas de Mercadeo, Comunicación, 
Artes, Medios Audiovisuales y Diseño Gráfico. Sistemas de indexación 
e índices como Publindex, Latindex, DIALNET, EBSCO Discovery 
Source y CLASE. Conózcala en: 
http://journal.poligran.edu.co/index.php/poliantea 

http://journal.poligran.edu.co/index.php/poliantea/about/displayMembershi
p/17 

- Membru în International Editorial Board Advisory al revistei 
Postmodern Openings Journal. 
http://postmodernopenings.com/editorial-board. (publicaţie indexată în 
Index Copernicus, EBSCO, CEEOL, RePEc, DOAJ, EconPapers). 

- Membru în International Editorial Board Advisory al revistei Romanian 
Journal for Multidimentional Education 
http://revistaromaneasca.ro/editorial-board/. (publicaţie indexată în 
Index Copernicus, EBSCO, CEEOL, RePEc, Pro Quest, EconPapers). 

- Membru în colectivul redacţional al revistei Jurnalism&Comunicare. 
(2004 - 2009).  

- Membru în Scientific Board of Communication and Media Research 
Center, http://ccmrc.eu/scientific-board/. 

 

Guest editor 
 

Journal of Media Critiques, Special Issue: ‘MEDIA, NEW 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES and SOCIAL VIOLENCE”. Vol 
1, No 2 (2015): December 2015 
Guest Editors: Georgeta Drulă (Prof. University of Bucharest) and Will 
Straw (Director of the McGill Institute for the Study of Canada and Prof. 
McGill University in Montreal). http://mediacritiques.net/index.php/jmc 
http://www.mediacritiques.net/index.php/jmc 

http://www.revistacomunicar.com/?contenido=evaluadores
http://journal.poligran.edu.co/index.php/poliantea
http://journal.poligran.edu.co/index.php/poliantea/about/displayMembership/17
http://journal.poligran.edu.co/index.php/poliantea/about/displayMembership/17
http://postmodernopenings.com/editorial-board
http://revistaromaneasca.ro/editorial-board/
http://ccmrc.eu/scientific-board/
http://mediacritiques.net/index.php/jmc
http://www.mediacritiques.net/index.php/jmc
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Membru în comitete 
ştiinţifice şi de organizare 

a unor conferinţe 

 

- 2015 – Membru în Comitetul Ştiinţific al Conferinţei 
„UNDERSTANDING TRANSITION III -  
Technique and technology in social and intercultural practices“. Trans-
Mediterranean Network of Communication Research (RTRC) & Faculty of 
Journalism and Communication Studies, University of Bucharest (FJSC) 
organize the XVI Forum of the Network and the International Conference 
of the XXV year of FJSC. Bucharest, 1-3 July 2015. -  
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZmpzYy51bmlidW
Mucm98ZmFjdWx0YXRlYS1kZS1qdXJuYWxpc20tc2ktc3RpaW50ZWx
lLWNvbXVuaWNhcmlpfGd4OjI0OTRhMjEwYjE3ZGE3Nzc 

http://www.fjsc.unibuc.ro/cercetare/conferintele-fjsc/understanding-
transition-iii---2015 

- 2014 – Membru în Comitetul Ştiinţific al Conferinţei „Digital 
Communication Impact Conference”, İstanbul Ticaret Üniversitesi 
(Istanbul Commerce University). Faculty of Communication. Turcia. 
http://ww4.ticaret.edu.tr/dci/boards/ 

- 2014 – Membru în Comitetul Ştiinţific al Conferinţei „Conférence 
internationale francophone en sciences de l’information et de la 
communication. 20e édition du Colloque-Communication Franco-
Roumain - Intersections Construction des savoirs en information-
communication dans l’espace francophone.” 
http://www.cerefrea.eu/index.php?option=com_content&view=article&i
d=243%3A20e-edition-du-colloque-franco-roumain-en-information-
communication&catid=78&Itemid=468 

- 2014 – Membru în Comitetul Ştiinţific al conferinţei “Ten Years of 
Facebook: The Third Argumentor Conference”. Oradea, Romania. 
https://argumentor.files.wordpress.com/2014/08/argumentor-5-
6sept_2014-program.pdf 

- 2013 – Membru în Comitetul Ştiinţific al conferinţei ”The 1st Global 
Virtual Conference 2013. (GV-CONF 2013)”. Goce Delchev University 
Macedonia & THOMSON Ltd. Slovakia. 
http://eprints.ugd.edu.mk/7074/3/__ugd.edu.mk_private_UserFiles_zlatk
o.sovreski_Desktop_Zlatko%203.pdf 

- 2013. Membru în colectivul ştiinţific al International Conference 
“Tradition and Reform. 2nd edition. Social reconstruction of Europe”. 
http://tradition-reform.info/organizing/scientific-committee-2/ 

- 2011 - Membru în colectivul ştiinţific al conferinţei ”NM-JUR – 
International Conference: The Role of New Media in Journalism”. 

 
- 2014, 2013 - Membru în comitetul ştiinţific al conferinţei studenţilor 

”Mass media, comunicare şi societate”, Ediţia naţională I şi II, FJSC. 
 

Membru în comisii de 
doctorat, ca referent 

 

- 2013 – 2017 - 6 teze la SNSPA, 1 la FJSC – UB. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZmpzYy51bmlidWMucm98ZmFjdWx0YXRlYS1kZS1qdXJuYWxpc20tc2ktc3RpaW50ZWxlLWNvbXVuaWNhcmlpfGd4OjI0OTRhMjEwYjE3ZGE3Nzc
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZmpzYy51bmlidWMucm98ZmFjdWx0YXRlYS1kZS1qdXJuYWxpc20tc2ktc3RpaW50ZWxlLWNvbXVuaWNhcmlpfGd4OjI0OTRhMjEwYjE3ZGE3Nzc
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZmpzYy51bmlidWMucm98ZmFjdWx0YXRlYS1kZS1qdXJuYWxpc20tc2ktc3RpaW50ZWxlLWNvbXVuaWNhcmlpfGd4OjI0OTRhMjEwYjE3ZGE3Nzc
http://www.fjsc.unibuc.ro/cercetare/conferintele-fjsc/understanding-transition-iii---2015
http://www.fjsc.unibuc.ro/cercetare/conferintele-fjsc/understanding-transition-iii---2015
http://ww4.ticaret.edu.tr/dci/boards/
http://www.cerefrea.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=243%3A20e-edition-du-colloque-franco-roumain-en-information-communication&catid=78&Itemid=468
http://www.cerefrea.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=243%3A20e-edition-du-colloque-franco-roumain-en-information-communication&catid=78&Itemid=468
http://www.cerefrea.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=243%3A20e-edition-du-colloque-franco-roumain-en-information-communication&catid=78&Itemid=468
https://argumentor.files.wordpress.com/2014/08/argumentor-5-6sept_2014-program.pdf
https://argumentor.files.wordpress.com/2014/08/argumentor-5-6sept_2014-program.pdf
http://eprints.ugd.edu.mk/7074/3/__ugd.edu.mk_private_UserFiles_zlatko.sovreski_Desktop_Zlatko%203.pdf
http://eprints.ugd.edu.mk/7074/3/__ugd.edu.mk_private_UserFiles_zlatko.sovreski_Desktop_Zlatko%203.pdf
http://tradition-reform.info/organizing/scientific-committee-2/
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Proiecte de cercetare în 
calitate de director sau 

membru al echipei de 

cercetare. 

- 2009 - 2010, membru al echipei de cercetare în proiectul condus de 
conf. dr. M. Lazăr, «Tous journalistes ? Le défi de la formation des 
étudiants au professionnalisme journalistique face aux nouvelles 
pratiques informationnelles d’expression amateur sur le Web», Institut 
des Sciences de la Communication (CNRS), parteneriat lansat de 
Nicolas Pélissier (Université de Nice Sophia Antipolis, France) et Serge 
Chaudy (Université du Sud Toulon Var, France) şi Universitatea din 
Bucureşti.  

- 2008 – 2011,  director proiect naţional „Cercetare privind practicile de 
blogging în jurnalismul românesc", în cadrul programului PN2-IDEI, 
CNCSIS, contract 830/2008. 

- 2006 – 2008, director proiect naţional, reprezentant UB, în calitate de 
partener, “eBiMuz – Sistem integrat multimedia pentru accesul la 
tezaurul multicultural”, din cadrul programului CEEX 2, în parteneriat 
cu ICI, Muzeul de Istorie, Biblioteca Academiei; 

- 2004 – 2007, director proiect internaţional, reprezentant UB în calitate 
de partener – România,  “Euromedia Standards”, din cadrul programul 
Leonardo da Vinci; Parteneri:  BFI Salzburg (promoter), Great Britain, 
Germany, Spain, Estonia.  

- 1998 – 2000, director proiect naţional, “Crearea de materiale în 
ştiinţele comunicării prin tehnici multimedia”, grant CNFIS, finanţat de 
Banca Mondială. 

Altele - Grant ANCS în valoare de 5500 pentru publicarea cărţii ”New media – 
Trends and challenges” la editura Tritonic. 

Premii 
 

2015 - Premiul CNCS pentru cercetare, acordat pentru articolul “Forms of 
media convergence and multimedia content", publicat în revista 
Comunicar, aflată în clasamentul publicaţiilor internaţionale ISI cu factor 
de impact – în domeniul Comunicare 
(http://www.revistacomunicar.com/).  

 

Activitate în cadrul 
programului Erasmus 

Am coordonat studenţii străini din programul Erasmus şi am ţinut 
prelegeri la universităţile: Univerdidad de Cadiy, IHEX Bruxells, 
Antianapolis University (Nice), University of Yeditepe/Department of 
Journalism, Universidad CEO Cardenal Herrera, Giedroyc College of 
Communication and Media (Varşovia). 

http://www.revistacomunicar.com/
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Activitate de mangement 
academic 

Activităţi de management academic şi coordonare de programe de studii 
-Manager şi iniţiator al programului ID (2000 - 2009). 
-Director şi iniţiator al programului de masterat: Producţie multimedia şi 
audio-video (2006 – prezent). 
-Director şi iniţiator al programului postuniversitar: Multimedia (2000 - 
2003). 
-Director al programului postuniversitar: Jurnalism – Multimedia (2003 - 
2008). 
-Secretar ştiinţific (2004 - 2008). 
-Prodecan (2008 - 2009). 
-Expert evaluator ARACIS (2008 - prezent). 
-Expert evaluator CNCSIS (2005-2008) 
-Membru în Senatul Universităţii din Bucureşti, (2008 – 2009). 
-Membru în Consiliul FJSC din 1992 – 1996, din 2000 – 2012.  Membru -
supleant în Consiliul FJSC din 2013-2015. 
 
Experienţă în managementul şi realizarea proiectelor de cercetare, de 
organizare de evenimnete ştiinţifice şi de workshopuri.    
-Director la proiecte de cercetare, naţionale şi internaţionale. 
-Coordonarea de volume de studii de cercetare. 
-Organizator al Şcolii de vară în jurnalism online, 2002, Bucureşti, 
împreună cu EIM (European Institute for the Media). 
-Organizator de workshopuri în domeniul multimedia/new media. 

-martie 2006, Workshop naţional, cu participarea specialiştilor şi 
profesorilor din domeniul new media, pe tema: „Curriculum în 
domeniul multimedia – studiu de caz: jobul web designer”. 
-aprilie 2006, întâlnirea pan-europeană: „Crerea curriculei pe baza 
profilului jobului în domeniul mediilor digitale (new digital media)” 
în cadrul programului Leonardo da Vinci, Euromedia Standards. 

-Iunie 2000, workshop pentru studenţi cu tema „Realizarea 
aplicaţiilor multimedia pe CD-ROM”, împreună cu Universitatea 
UQAM – Canada, Departamentul de Comunicare.  

-Organizator al conferinţei  ”The Role of New Media in Journalism”, cu 
participare internaţională, noiembrie 2011, Universitatea din Bucureşti. 
-Organizarea sesiunilor ştiinţifice ale FJSC – UB, din 2005 – 2008, în 
calitate de secretar ştiinţific. 
-Organizator FJSC împreună cu Google Media Academy a sesiunilor de 

trainig pentru jurnaliști și studenții din anii terminali. 14 - 15 iunie 2012 
-Organizarea întâlnirii de prezentare a masteratelor FJSC din 2013 până în 
2015.  
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