Conf.univ.dr. BOGDAN FICEAC
Expert în comunicare, conferenţiar universitar la
Univesitatea Hyperion din Bucureşti, unde predă
sociologia comunicării, opiniei publice şi mass media,
cursuri de jurmalism și stiințe poilitice. De asemenea,
predă comunicare interculturală la Institutul Diplomatic
Român și a lucrat în calitate de cercetător ştiinţific II la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii
aparţinând Academiei Române. A ţinut cursuri şi prelegeri de comunicare la Academia Naţională
de Informaţii, la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, la Universitatea Creştină „Dimitrie
Cantemir” etc.
Este doctor în Sociologie, are un masterat în Ştiinţe Politice şi Administrative, a fost bursier
Knight la catedra de Comunicare a Universităţii Stanford din California, a absolvit cursuri de
management în Marea Britanie cu diplomă de manager în industria britanică şi cursuri de
management de performanţă la Consiliul Britanic din Bucureşti, este absolvent al Facultăţii de
Fizică Bucureşti, cu specializarea Optică, Spectroscopie, Plasmă, Laseri.
A lucrat 17 ani ca ziarist la cotidianul „România liberă”, dintre care ultimii zece ani (1998-2007) în
calitate de redactor şef, a fost preşedinte CA şi director general al postului de televiziune Flux TV,
a realizat şi moderat emisiuni de televiziune la posturile Realitatea TV, Prima TV, Money.ro, Flux
TV, Tele 7 abc, este invitat frecvent ca analist politic, sociolog şi expert în comunicare la
Realitatea TV, B1, RTV, Digi 24, Money Channel, TVH etc.
A participat cu comunicări la Conferinţa Internaţională „Medierea aproape de tine”, organizată de
Uniunea Centrelor de Mediere din România, Federal Mediation and Conciliation Service (SUA) şi
Institutul Diplomatic Român (Bucureşti, Palatul Parlamentului, 4 decembrie 2011), la Colocviul
Internaţional „Populism şi extremism în Europa de azi” (Institutul Francez - Bucureşti, 2012), la
Reuniunea Grupului de Lucru Audio-Vizual militar al NATO (NMAVWG - Bucureşti, 2009), la
Forumul Economic de la Krynica (Polonia, 2006), la alte conferinţe, congrese şi simpozioane
internaţionale şi naţionale. A coordonat secţiunea de corupţie şi crimă organizată a Congresului
Internaţional al Editorilor de Investigaţii de la Miami (1995).
A scris 11 cărţi, între care „Tehnici de manipulare”, publicată în şase ediţii la două edituri,
„Cenzura comunistă şi formarea „omului nou””, De ce se ucid oamenii”, „România captivă.
Dosarul unei tranziţii eşuate” etc, a scris 14 scenarii de filme artistice şi documentare, difuzate în
cinematografe şi la posturi de televiziune din România şi din străinătate, este autorul unei serii de
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articole ştiinţifice publicate în reviste de sociologie, ştiinţe juridice, politologie etc. şi, ca jurnalist,
a scris peste 2500 de articole, analize, comentarii, editoriale, reportaje, anchete, cronici etc. în
"România liberă" şi în alte publicaţii naţionale sau editate de comunităţi româneşti din străinătate.
A fost distins cu numeroase premii în calitate de jurnalist, scriitor şi scenarist.
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru fondator al Asociaţiei Profesioniştilor
din Televiziune din România, a fost membru fondator al Clubului Român de Presă.
Adresa de e-mail: bficeac@yahoo.com

2

