
REFERAT 

privind acordarea titlului de 

Doctor Honoris Causa 

al universității „Aurel Vlaicu” din Arad 

domnului Ștefan Bratosin 

 

 În calitatea mea de membru al comisiei de evaluare, am deosebita plăcere de 

a susține, prin argumente bazate pe biografia, activitatea științifică și devenirea 

profesională, conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „Aurel 

Vlaicu” din Arad, domnului Ștefan Bratosin. 

 Aceste argumente au ca suport formarea profesională, experiența 

profesională, activitatea științifică, cercetarea științifică desfășurată de D-l Ștefan 

Bratosin.  

 Ca formare profesională am remarcat: 

- Anul 1997 – DEA în Științele Informației și ale Comunicării, 

Universitatea ,,Charles de Gaulle” din Lille 3; 

- Anul 1998 – Doctorat în teologie, Facultatea de litere și teologie 

reformată, d’Aix – en – Provence; 

- Anul 2000 – Doctorat în Științele Informației și ale Comunicării, 

Universitatea ,,Charles de Gaulle” din Lille 3; 

- Anul 2000 – Habilitat ca și conducător stiințific de doctorat în Științele 

Informației și ale Comunicării, Universitatea Mirail din Toulouse 2. 

 Ca experiență profesională am remarcat: 

- Anii 1999 – 2001 – profesor la Universitatea du Littoral Côte d’Opale 

- Anii 2002 – 2009 - profesor la Universitatea ,,Paul Sabatier”  din 

Toulouse 3 



- Anii 2008 – 2012 – professor asociat la: 

-Facultatea de filosofie, științe politice și comunicare, Universitatea de 

Vest Timișoara; 

-Facultatea de Comunicare și Relații Politice la Școala Națională de 

Studii Politice și Administrative – SNSPA – București; 

-Facultatea de Științe Politice Administrative și ale Comunicării, 

Universitatea ,,Babeș Bolyai” Cluj-Napoca; 

- Anii 2008 – 2012 – professor invitat la: 

-Universitatea d’Antananarivo, Madagascar; 

-Universitatea București; 

-Universitatea ,,Valahia” din Târgoviște; 

-Școala de Comunicare și Studii Multimedia, Florida Atlantic 

University, din SUA; 

- Anii 2009 – 2011 – professor la Universitatea ,,Paul Sabatier” din 

Toulouse 3; 

- Anii 2011 – prezent – professor la Institutul de Tehnoștiințe de Informații 

și Comunucare, Departamentul de Informații și Comunicare, 

Universitatea ,,Paul Valéry” din Montpellier 3. 

Pe lângă remarcabila activitate profesională, distinsul profesor Ștefan 

Bratosin a desfășurat și o intensă activitate administrativă în interesul 

învățământului și științei. Putem astfel remarca: 

 -Membru în Consiliul Științific al unor Școli Doctorale; 

 -Membru în consiliul de administrație – Universitatea ,,Paul Sabatier” 

Toulouse 3; 

 -Membru în consiliul director – Universitatea ,,Paul Sabatier” 

Toulouse 3; 

 -Membru în consiliul științific – Universitatea ,,Paul Sabatier” 

Toulouse 3; 



 -Membru în comitetul de selecție la diverse universități; 

 -Membru în comisiile de susținere publică a unor teze de doctorat, 

președinte al acestor comisii și îndrumător științific la universități ca: 

Universitatea din Nisa, Toulouse, Montpellier, Universitatea Sfax din 

Tunisia Universitatea din Mons, Belgia; 

 -Membru în comisii de habilitare la Universitatea din Montpellier și 

Mons din Belgia. 

 Revelator este faptul că D-l Ștefan Bratosin se numără printre împătimiții 

muncii de cercetare. Ca problematici și axe de cercetare se pot aminti: 

  -Epistemologie și comunicare; 

  -Spațiu public, meditație și religie; 

  -Meditații culturale și forme simbolice în organizații; 

  -Comunicarea organizațiilor; 

  -Teorie și comunicare – bagaj teoretic pentru cercetare; 

  -Comunicare scrisă și interculturală. 

Laborioasa muncă științifică desfășurată de D-l Ștefan Bratosin se regăsește sub 

diverse forme: 

  -Activitate desfășurată în Agenții Naționale și Internaționale ca expert 

evaluator; 

  -Membru și partener de cercetare științifică cu diverse Academii; 

  -Membru în comitetul științific și editorial la diverse reviste indexate 

în baze de date internațional; 

   -Membru în comitetul științific, editorial și comitetul de organizare la 

diverse colocvii și conferințe naționale și internaționale, workshop-uri, școli de 

vara; 

  -Puternic animator și profund implicat în viața școlilor doctorale, în 

programe și proiecte de cercetare; 



  -Autor de articole științifice în reviste naționale și internaționale; 

  -Director și fondator al revistei “ESSACHESS”. 

Binomul activitate didactică - activitate de cercetare și-a pus amprenta pe întreaga 

activitate a d-lui Ștefan Bratosin. Ca semn al recunoștiinței pentru întreaga 

activitate stau dovadă premiile și distincțiile obținute: 

  -Profesor Honoris Causa – Universitatea ,,Babeș Bolyai” Cluj-Napoca 

- 2017; 

  -Profesor Honoris Causa – Universitatea București - 2015; 

  -Doctor Honoris Causa – Universitatea de Vest Timișoara - 2014; 

  -Titlul de Omul Anului conferit de Ministerul Culturii din România; 

  -Cetățean de Onoare al orașului Călărași, România. 

 

Motivat pe cele enumerate mai sus și coraborând acestea cu prevederile 

Regulamentului Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad privind acordarea titlurilor 

onorifice la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad susțin conferirea titlului de 

Doctor Honoris Causa al Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad ca semn al 

recunoștiinței meritelor deosebite în activitatea academică și științifică D-lui 

Ștefan Bratosin. 

 Bine ați venit în comunitatea noastră. 

 

Arad, 14.03.2018 

Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan RADU, 

Președintele Senatului Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad 

 

 



Referat  

privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității ,,Aurel 

Vlaicu” Arad Domnului  Ștefan Bratosin,  profesor universitar doctor Clasa 

excepțională  la Universitatea ,,Paul Valéry” din Montpellier 

   

 

Medie și meditizare, spații  virtuale și simbolice ale comunicării 

Domnul  Ștefan Bratosin este profesor universitar doctor Clasa excepțională, la 

Universitatea ,,Paul Valéry” din Montpellier și conducător de doctorat în Științele informării și 

comunicării. 

Bornele bogatei și prestigioasei cariere a Domniei sale sunt ancorate în pilonii unor 

instituții franceze de învățământ superior.  Franța este țara unde și-a susținut și cele două 

doctorate: primul   în Teologie la Universitatatea Aix en Provence (1998), al doilea în Științele 

informării și comunicării (SIC) la Universitatea ,,Charles de Gaulle” Lille 3 (2000). 

 În universitatea ,,Paul Valéry” din Montpellier al cărei profesor este îndeplinește 

responsabilități precum : director adjunct al CORHIS (EA 7400), laborator de de cercetare 

interdisciplinar, pe care l-a fondat în 2013 ; directorul axei ,,Comunicare și intervenție socială” al 

aceluiași laborator ; fondator și director al IARSIC, ITIC,  director și fondator al revistei 

,,ESSACHESS”, bine clasată în repertoriul publicațiilor științifice și repertoriată în importante 

baze de date internaționale. Îmbină, totodată, experiența fructuoasă din curricula universitară cu 

numeroase și importante activități de animare și clasificare a cercetării, exersate în agenții 

naționale și internationale.  

În semn de recunoaștere al excelenței, Ministerul Educației și cercetării din Franța i-a 

acordat  Prime d’Encadrement Doctorale et Recherche în 2008-2012 și 2016-2010 și Prime 

d’Excellence Scientifique (2012-2016). 

Domeniile de competență academică și de cercetare ale Domniei sale sunt gestionarea 

rețelelor de comunicare, cultură organizațională și jurnalism de  întreprindere, relații publice și 

branding, strategii de comunicare numerică și plan de comunicare, dispozitivul și organizarea 

cercetării științifice, comunicare și spațiu public, teorii organizaționale, bagaje teoretice ale 

cercetării, scriitură și scenarizare multimedia, comnunicare scrisă, comunicare interculturală, 



comunicare aplicată la coordonarea proiectelor, audiovizual și teritoriu, metodologia muncii 

universitare. A cerceta media și mediatizarea, spațiile și conținuturile virtuale și simbolice ale 

comunicării este o misiune complexă și complicată în această ,,epocă a mediatizării” pe  care 

Domnia sa o îndeplinește cu succes recunoscut în plan mondial.   

Lista instituțiilor de învățământ superior românesc care-au stabilit relații de cooperare 

internațională prin intermediul profesorului Ștefan Bratosin este lungă. Adăugăm la aceasta 

contribuția la organizarea a numeroase reuniuni științifice internaționale. În legătură cu aceasta, 

amintim decizia profesorului Ștefan Bratosin de a organiza, în noiembrie acest an, împreună cu 

Institutul European ,,Serge Moscovici” din Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad cea de-a patra 

ediție a Conferinței Internaționale Comsymbol cu tema Croire en la technologie : médiatisation 

du futur et futur de la médiatisationce.  

Apreciez prin acestea și alte realizări și recunoașteri menționate în CV-ului profesorului 

Ștefan Bratosin că acordarea titlului de Doctor Honoris Causa din partea Universității “Aurel 

Vlaicu” din Arad reconfirmă valoarea acestui univesitar și cercetător de excepție. 

 

Conf. univ. dr. habil. Gabriela Rusu-Păsărin 

    Universitatea din Craiova  


