Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

EMILIA ŞERCAN

Domeniul ocupaţional Jurnalist / Colaborator
Experienţa profesională
Perioada (1)
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada (2)
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada (3)
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada (4)
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
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Din iulie 2009 până în prezent
Jurnalist freelance
Redactarea şi realizarea de anchete jurnalistice pentru diverse publicaţii on-line (cursdeguvernare.ro,
hotnews.ro etc).
Şercan Emilia Persoană Fizică Autorizată, strada Alunişului nr. 3, bl. 12C, sc. C, ap 103, et 7,
Bucureşti, cod poştal 040741, România
Mass-media
Din octombrie 2005 până în prezent
Colaborator al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti
Activităţi specifice de predare (curs şi seminarii). Titular al cursului Tehnici de Investigare Jurnalistică
începând cu anul universitar 2008 şi până în prezent. Susţinerea urmatoarelor seminarii: Tehnici de
Investigare Jurnalistică, Tehnici de Colectare a Informaţiilor şi Tehnici de Redactare.
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, B-dul. Iuliu Maniu,nr. 1-3,
Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6
Învăţământ universitar
Din februarie 2008 până în iulie 2009
Manager al Departamentului Anchete/Reportaj la Grupul Realitatea – Caţavencu
Coordonator al unei echipe de peste 30 de persoane, formate din reporteri, producători, operatori de
imagine, editori de text şi de montaj, documentarişti, fotoreporteri, editori on-line, echipă care a
furnizat anchete şi reportaje pentru Realitatea TV, difuzate în emisiunile „Adevăr sau Provocare”,
„Reporterii Realităţii”, „Realitatea Te Priveşte”, „Realitatea Zilei”, „Deschide Lumea”, „Fabrica”, dar şi
la Ştiri, şi anchete sau reportaje în ziarul Cotidianul.
Grupul Realitatea – Caţavencu, Piaţa Presei Libere, nr.1, Corp A, Etajul 2, Bucureşti, sector 1,
013701,
România
Mass-media
Din aprilie 2003 – până în ianuarie 2008
Reporter de investigaţie (aprilie 2003 – decembrie 2004), şef Departament Investigaţii (ianuarie 2005
– ianuarie 2008) la cotidianul „Evenimentul zilei”.
Redactarea şi realizarea de anchete jurnalistice şi coordonarea unei echipe de şase reporteri de
investigaţie
SC Ringier Romania SRL, Novo Parc, B-dul. Dimitrie Pompeiu, nr. 6, sectorul 2, 020337, Bucureşti
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada (5)
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada (6)
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada (7)
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Mass-media
Din august 2000 până în aprilie 2003
Reporter de investigaţie la cotidianul „Curierul Naţional”
Redactarea şi realizarea de anchete jurnalistice
SC Curierul Naţional SRL, strada Cristian Popişteanu, nr. 2-4, Bucureşti, sector 1
Mass-media
Din aprilie 1997 până în iulie 2000
Reporter la cotidianului judeţean „Actualitatea Suceveană”, cu apariţie în judeţul Suceava, şi redactorşef al suplimentului local „Actualitatea Dorneană”, cu apariţie săptămânală în oraşul Vatra - Dornei.
Redactarea şi realizarea de ştiri, articole, coordonarea activităţii jurnalistice a echipei
SC AsMedia SRL
Mass-media
Din septembrie 1996 până în iulie 2000
Reporter/Prezentator/Producător televiziunea locală din Vatra – Dornei
Redactarea şi realizarea de ştiri, articole, coordonarea activităţii jurnalistice
Primăria oraşului Vatra Dornei, strada Mihai Eminescu, nr. 17, Vatra - Dornei, judeţul Suceava
Mass-media

Educaţie şi formare
Perioada (1)
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada (2)
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada (3)
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada (4)
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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2010 – 2013
Doctorand la Şcoala Doctorală în Ştiinţele Comunicării
Lucrare de doctorat cu titlul: „Forme de control al presei în perioada comunistă (1965 – 1989)”.
Şcoala Doctorală în Ştiinţele Comunicării a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a
Universităţii din Bucureşti
Studii postuniversitare. Nivel 3, doctorat (PhD).
2008 – 2010
Master în Studii de Securitate
Diplomă de disertaţie cu titlul: „Metode de culegere de informaţii. Particularităţi în presa de
investigaţie”.
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Studii postuniversitare. Nivel 2, masterat.
1999 – 2003
Jurnalism / Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Jurnalism
Diplomă de licenţă cu titlul: „Reglementări naţionale şi internaţionale cu privire la libertatea de
exprimare”.
Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Jurnalism
Studii universitare. Nivel 1, licenţă.
1991 – 1995
Absolvent studii liceale
Diplomă de bacalaureat
Liceul teoretic „Ion Luca” din Vatra – Dornei, profil Filologie.
Studii liceale
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limba străină cunoscută

Română

Engleză avansat, Franceză mediu

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Limba Engleză

C1

Utilizator
experimentat

Vorbire
Citire

C1

Utilizator
experimentat

Participare la
conversaţie
C1

Utilizator
experimentat

Scriere
Discurs oral

C1

Utilizator
experimentat

Exprimare scrisă
C1

Utilizator
experimentat

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Certificat CLS obţinut în august 2010.

Competenţe şi abilităţi sociale

Leadership, cooperare/spirit de echipă, comunicare, mediere.

Competenţe şi aptitudini Leadership/management general. Capacitate de analiză, sinteză, decizie, organizare, cordonare şi
organizatorice control.
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis de conducere

Utilizarea computerului şi a sistemelor informatice (office, excel). Folosire curentă computerului şi a
mijloacelor audio-vizuale de uz didactic.
Permis auto, categoria B

Informaţii suplimentare Peste 4.000 de articole, anchete, interviuri, analize, editoriale şi ştiri publicate sau difuzate de-a lungul

carierei jurnalistice.
Participări la mai multe talk-show-uri TV sau radio la TVR, Realitatea TV, B1TV, Antena 3, Naţional TV,
Radio Total, Europa FM, Radio MIX FM, Realitatea FM.
Bursier „Freedom House” în Statele Unite ale Americii în perioada septembrie – decembrie 2004.
Stagii de pregătire profesionala la cotidianul „The Hartford Courant” din Hartford, Connecticut, şi la „The
Poynter Institute” din St. Petersburg, Florida.
Participări la seminarii naţionale şi internaţionale.

Membru în societăţi Membru al Asociaţiei Jurnaliştilor din România
profesionale Membru al Asociaţiei Române de Istorie a Presei
Membru în The Society for Romanian Studies

Activitate ştiinţifică Congresul Naţional de Istorie a Presei, ediţia a IV-a, cu participare internaţională, cu tematica „Presa
interbelică între mitologizare şi recuperare critică”, Constanţa, 14 – 16 februarie 2011. Organizator:
Asociaţia Română de Istoria Presei. Participare cu studiul: „Instituţia Cenzurii în perioada comunistă:
instrumente şi proceduri de lucru în 1965”.

Conferinţa Naţională de Ştiinţe ale Comunicării, ediţia I, cu tematica „Norme-valori-practici în jurnalism
şi comunicare”, Bucureşti, 20 – 21 mai 2011. Organizator: Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele
Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti. Participare cu studiul: „Perspective asupra presei
comuniste. Studiu de caz: 1965”.
Simpozionul Naţional de Jurnalism, ediţia a X-a, cu participare internaţională, cu tematica: „Cenzura în
România-ieri şi azi”, 28 – 29 octombrie 2011. Organizator: Universitatea „Babeş – Bolyai” din ClujNapoca, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Catedra de Jurnalism.
Participare cu studiul: „Caietul de Dispoziţii - <Biblia> Cenzurii comuniste (1949 – 1977)”.
Conferinţa internaţională „Cultura şi presa în spaţiul european”, ediţia a IV-a, 25 – 26 noiembrie 2011.
Organizator: Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Litere. Participare cu studiul:
„Perspectivă teoretică asupra presei comuniste”.
Congresul Naţional de Istorie a Presei, ediţia a V-a, cu participare internaţională, cu tematica „Massmedia între document şi interpretare”, Chişinău, 26 – 28 aprilie 2012. Organizator: Asociaţia Română
de Istoria Presei. Participare cu studiul: „Începuturile presei comuniste în România. Modelul de ziar,
de la L’Humanité la Pravda”.

Lucrări publicate Lucrarea „Economic Perspectives on Romanian Communist Press. Case Study: 1965”, în Revista
română de Jurnalism şi Comunicare, Anul IV, nr. 2, 2011, serie nouă.

Lucrarea „Instituţia Cenzurii în perioada comunistă: instrumente şi proceduri de lucru în 1965”, în
Revista Română de Istorie a Presei, Anul V, nr. 2(10)/2011.
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Studiul „Caietul de dispoziţii – <Biblia> Cenzurii comuniste” în volumul „Cenzura în România”,
coordonat de Ilie Rad, Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2012, p. 331 – 348, ISBN 979-973-1878-27-0
Studiul „Începuturile presei comuniste în România. Modelul de ziar, de la L’Humanité la Pravda”, în
volumul „Mass-media între document şi interpretare. Studii şi cercetări de istorie a presei”, coordonat
de Silvia Grossu, Chişinău, Editura Centrul Editorial Poligrafic USM, 2012, p. 246 – 255, ISBN 9789975-71-237-8.
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