
CONDIŢII DE ADMITERE
Master M1

Accesul în primul an de master este
supus aprobării echipei pedagogice,
criteriul primordial de
selecţie fiind dovedirea deţinerii
calităţilor si abilităţilor necesare în
domeniul ştiinţelor şi tehnologiilor

precum şi prezentarea proiectului

dumneavoastra profesional.

Master M2

Admiterea în al doilea an de master se
face după selecţia dosarelor de către
comisia pedagogică şi susţinerea unui
interviu individual.
Semestrul al patrulea consistă în
efectuarea unui stagiu
profesional sau de cercetare.

PUBLIC VIZAT
Studenţi BAC +3, adulţi în formare
continuă sau care şi-au reluat studiile,
validarea experienţei profesionale.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ
Studenţii sunt formaţi pentru a ocupa

posturi în :

- Universităţi;
- Instituţii publice cu caracter ştiinţific şi

tehnologic : CNRS, IRD, INRA, IRSTEA,

INSERM ;

- Instituţii publice cu caracter industrial şi

comercial : ADEME, ANDRA, CEA, ONF,

ONCFS, ONEMA, IFREMER ;

- Colectivităţi locale şi teritoriale,
birouri de studiu de impact, reţele de
spaţii naturale protejate, muzee,
Centre de cultură ştiinţifică,
tehnologică şi industrială,
Conservatoare de spaţii naturale,
asociaţii.
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Aix Marseille UniversitéAix Marseille Université

Centre Scientifique Saint Charles

3 Place Victor Hugo

13331 Marseille cedex 03

Informations, scolarité, candidature

Responsable de la spécialité
Rémi CHAPPAZ (Ecologie)

rémi.chappaz@univ-amu.fr

Responsables M1
Alain de GANTES (Information et 

Communication) et  Cécile PABA-

ROLLAND (Didactique)

alain.Degantes@univ-amu.fr

Cecile.paba-rolland@univ-amu.fr

Responsables M2
Chantal ASPE (Sociologie)

chantal.aspe@univ-amu.fr

Secrétariat Master SET

Patricia MARTIN

patricia.martin@univ-amu.fr

04 91 28 84 99  

Secrétariat du site St Charles

Thierry.PEREZ

thierry.perez@osupytheas.fr

0 413 550 742

wwwwwwwwwwww

www. masterset.fr
www.etudiants-mediation-

scientifique.com/
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MEDIATION

SPECIALIZAREA

Médiation en environnement 
& Communication 
scientifique



Semestrul 1 Semestre 2 

Trunchi comun
- Prelucrarea statistică a datelor (60h)
- Marile problematici ale mediului (60h)

Trunchi comun
- Engleză şi comunicare (60h)
- Proiect de mediu (60h)

- Ecologie şi societate (30h)
- Biologia conservării (30h)
- Funcţionarea, integritatea şi restaurarea ecosistemelor
(60h)
- Politici de informare şi de mediu (60h)

- Sociologia ştiinţelor (60h)
- Medierea şi contextualizarea cunoaşterii 
stiinţifice (60h)
- Instrumente de mediere (site Web, tehnici de 
imagine şi de sunet (40 h)

Semestrul 3 Semestrul 4, Stagiu în mediu profesional (24 
săptămâni

Trunchi comun
Engleză, constituirea unei societăţi comerciale, proceduri 
de achiziţii publice, note de sinteză (60h)
- Jurnalism şi comunicare (60h)
- Epistemologia noilor tehnologii şi semiologia mass-
mediei (60h)
- Mediere şi patrimoniu (60h)

-)

Acest master are ca obiectiv formarea pe baze

științifice a unor mediatori în domeniul

mediului, profesionişti de înalt nivel ce au
ca responsabilitate transmiterea
cunostinţelor ştiinţifice, făcându-le
accesibile unui public larg și respectând în

acelaşi timp controversele specifice acestui

domeniu, încomplexitatea lor.

Mediatorii ştiinţifici facilitează trecerea
barierelor dintre disciplinele ştiinţifice şi
societate, dintre mediul profesional şi cel
stiinţific, dar chiar şi dintre cercetătorii
înşişi.

Posedând cunoștințe ştiinţifice şi aplicând

metodele de studiu ştiinţific, mediatorul este

în acelaşi timp un bun cunoscător al
complexităţii mediului social, capabil de a
mijloci dialogul în cadrul unui grup.

Mediul înconjurător are implicaţii stiinţifice,
istorice, culturale, sociale şi presupune
multiple câmpuri de exploatare. Fiind
supus imaginarului şi considerentelor de
natură afectivă, este un subiect al
disputelor. Mediul a devenit de asemenea
un spaţiu politic în cadrul căruia fiecare
trebuie să aibă dreptul de a fi informat cu
obiectivitate.
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MEDIERE

SPECIALIZAREA: 

Sciences de 

l’Environnement 

Terrestre

Contenus – Unités d’Enseignements (UE)

Pentru formarea studenţilor proveniţi din mediul ştiinţific în domeniul medierii vom promova

interdisciplinaritatea competenţelor din diferite domenii: sociologie, comunicare, didactică, punerea în

contact cu reprezentanţi ai structurilor profesionale prin intermediul unei echipe pedagogice care are ca

scop inter-relaţionarea acestor competenţe.

Acordăm o importanţă suplimentară dezvoltării competenţelor şi cunoaşterii stiinţifice prin
modalităţile de transmitere a cunoştinţelor, prin condiţiile specifice procesului de dobândire a
acestora în cadrul disciplinelor stiinţifice şi prin indispensabila activitate de relaționare între discursul

specializat şi limbajul uzual.


