
   

 

Curriculum vitae GEORGETA STEPANOV 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Stepanov Georgeta 

Adresă Str. Vasile Badiu, 48,Chișinău, Republica Moldova 

Telefon Fix: (+ 373) 577-600 Mobil: 0 79 505 122 

  

E-mail garseni@mail.ru 
stepanovgeorgeta@gmail.com 

  

Naţionalitate Republica Moldova 
  

Data naşterii 16.01.1969 
  

Sex Feminin 
  

  

  

Experienţa profesională  
  

MANAGERIALĂ 
Perioada 

 
2012 – prezent: 

Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării.  

Activităţi şi responsabilităţi principale asigurarea politicii de calitate și a celei de cadre la nivel de facultate; 
organizarea și gestionarea procesului de formare profesională a viitorilor jurnaliști, specialiști în relații 
publice și publicitate, specialiști în activitatea editorială și bibliotecari;  
ajustarea programelor de studii la cerințele pieții muncii; 
dezvoltarea strategică a facultății; 
implementarea managementului performant și eficientizarea procesului instructiv-didactic pe 
domeniul de formare profesională Științe ale comunicării.  
 

Perioada 2010 – 2012 



Funcţia sau postul ocupat  
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 

 
ȘTIINȚIFICO-DIDACTICĂ 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
  
 
 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Numele şi adresa angajatorului  

Şefa Catedrei Jurnalism, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării 
asigurarea politicii de calitate și a celei de cadre la nivel de catedră; 
organizarea și gestionarea procesului de formare profesională a viitorilor jurnaliști și specialiști în 
activitatea editorială;  
ajustarea programelor de studii la cerințele pieții muncii; 
implementarea managementului performant și eficientizarea procesului instructiv-didactic la 
specialitățile Jurnalism și Activitate editorială. 
 
 
2018 – prezent 
Profesor universitar (Atestat Seria PU nr. 020), Departamentul Teoria și Practica Jurnalismului. 
instruirea profesională a viitorilor jurnaliști și specialiști în relații publice și publicitate; 
instruirea profesională a cadrelor didactice tinere din învățământul superior pe domeniul 
jurnalismului;  
elaborarea cursurilor universitare; 
elaborarea curriculum-urilor; 
elaborarea materialelor științifico-didactice: monografii, studii, manuale, suporturi și note de curs, 
sillabusuri, ghiduri metodice. 
 
2003 – 2018 
Conferenţiar universitar (Atestat Seria CU nr. 1353), Departamentul Teoria și Practica 
Jurnalismului. 
instruirea profesională a viitorilor jurnaliști; 
elaborarea cursurilor universitare; 
elaborarea curriculum-urilor; 
elaborarea materialelor didactice: manuale, suporturi și note de curs, sillabusuri, ghiduri metodice. 
 
 
2000-2002  
Lector superior, Catedra Jurnalism 
instruirea profesională a viitorilor jurnaliști; 
elaborare curriculum-urilor; 
activități extracurriculare și de tutoriat. 
 
1996-2000  
Lector, Catedra Jurnalism 
activități instructiv-didactice; 
activități extracurriculare și de tutoriat. 
 
Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevci, 60, Chișinău, Republica Moldova 
 



  

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului 
 

 

Educaţie şi formare 
 

 

Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
Calificarea / diploma obţinută 

 

 

 
 

Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
Calificarea / diploma obţinută 

 

  

 
Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 

Calificarea / diploma obţinută  

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba maternă 
 

Limbi străine cunoscute 
 

 

  

 

 

1994-1995 
Lector, Catedra Limbi Moderne  

activități instructiv-didactice. 

Universitatea Tehnică a Moldovei, bl. Ștefan cel Mare, 168, or. Chișinău 

 

    

 

2016 

Universitatea de Stat din Moldova 

Doctor habilitat în științe ale comunicării, DH nr. 0309 din 12 iulie 2016, 
 
1997-2000 

Universitatea de Stat din Moldova, studii de doctorat 

Doctor în ştiinţe politice, DR nr. 1151 din 21. 12. 2000. 

 

1986-1991 

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalistică 
Jurnalist , УB-I nr.154270. 
 
 
 
 
româna 
 

Rusa Engleza  

C2 A  

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale 
 
 
 
 
 
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 
 
 
 
 

Leadership: gestionarea unui colectiv de circa 60 de cadre didacticei și 500 de studenți; 
Spirit de echipă: experienţă de muncă în echipă (pe post de membru, dar și de coordonator); 
Abilităţi organizatorice şi de comunicare; 
Responsabilitate, iniţiativă, auto-organizare; 
Disponibilitate de a lucra peste orele de program şi de a face deplasări de serviciu în teritoriu (în țară 
și peste hotare). 

 
Stăpânire a suitei de programe de birou: 
-  Procesarea informației; 
- Comunicare; 
- Creare de conținuturi; 
- Multimedia: Microsoft PowerPoint.  
 



Permis de conducere 

Informații suplimentare 
 

Activități științifice 
 
 
 
 
 
 

Activități de expertiză 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicații 
 
 

Conferințe 
 

Proiecte 
 

Distincţii 
 

 

B 

 

 

2017 – prezent: membru colegiul de redacție, revista Вiстик Нацiонального Унiверситету Лвiвска 
Полiтехнiка. Серiя Журналiстськi Наукi, Ukraina (УДК 070+654.1]:316). 
2015 – prezent: membru colegiul de redacție, revista International Journal of Communication 
Research, România. ISSN 2246-9265. 
2014 – prezent: Redactor-șef adjunct, revista Convergențe spirituale Iași – Chișinău, România. ISSN 
2343-9661. 
2012 – prezent: Redactor-șef adjunct, revista Studia Universitatis Moldaviae. ISSN 1814-3199. 

 
2019: 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 
2018 – prezent: membră a Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, Academia de 
Științe a Moldovei 
2018 – prezent: expert evaluator în Comisia de Experți privind evaluarea tezelor de doctor/doctor 
habilitat,domeniul sociouman, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 
2018: membră a Comisia de evaluare a lucrărilor înaintate pentru decernarea Premiului de Stat în 
domeniul științei, tehnicii, literaturii și artei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM 
2018: membră a Comisiei de elaborare a regulamentului privind obținerea titlurilor științifico-didactice, 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM 
2012 – prezent: vicepreşedintă a Seminarului Științific de Profil: 571. Jurnalism şi comunicare, 
Specialitatea:  571.01 – Jurnalism şi procese mediatice, Universitatea de Stat din Moldova 
 
Autoare a peste 120 de lucrări științifice publicate în reviste și culegeri de lucrări editate în țară și 
peste hotare, dintre care două studii, trei manuale și 3 monografii 
 
Participări cu prezentări ale rezultatelor cercetării la peste 50 foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale 
 
Participări în peste 10 proiecte naționale și internaționale în calitate de: cercetător, expert, trainer 
 
2011 – Diplomă de gradul II a Guvernului Republicii Moldova;  
2014 – Medalia jubiliară „Eparhia Chișinăului – 200 de ani ai Mitropoliei Moldovei”, pentru promovarea 
valorilor și practicilor moral-spirituale în învățământul jurnalistic. 

 

 


