
Dumitru Borţun este doctor în filosofie şi profesor universitar la
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a Şcolii Naţionale de
Studii Politice şi Administrative din Bucureşti – SNSPA, unde predă
cursurile „Analiza discursului public”, „Semiotică. Teorii ale
limbajului”, „Etică în comunicare” şi „Responsabilitate socială
corporativă”. În 2009, Alianța Națională a Organizaţiilor Studenţilor
din România – ANSOC l-a premiat cu titlul de Profesor Bologna,
acordat profesorilor care „sunt apreciaţi de studenţi, aduc plus de
valoare educaţiei din România şi sunt modele pentru studenţi”. În 2015 a primit tilul de
„Personalitatea anului 2015”, acordat de Revista Legal Point pentru „promovarea valorilor
morale în tehnicile de comunicare”, iar în 2017, Diploma de Excelenţă „Integritate, Bună
Guvernanţă şi Responsabilitate Socială”, acordată de Eurolink – Casa Europei.
A publicat peste 150 de studii, eseuri, articole şi interviuri în volume colective, publicaţii de
specialitate şi reviste de cultură. Este autorul mai multor cursuri universitare, precum şi al
cărţilor Bazele epistemice ale comunicării (Ars Docendi, 2002), Relaţiile Publice şi noua
societate (Tritonic, 2005, 2012), Responsabilitatea socială corporativă: de la relaţii publice
la dezvoltare durabilă, coordonator (Tritonic, 2012), Bazele epistemice ale comunicării –
ediţia a II-a, revizuită şi adăugită (Tritonic, 2013), Mareea neagră: limba română sub asediu.
Greşeli de exprimare în mass media din România (Tritonic, 2015).
Unele dintre lucrări sunt postate la https://spidd.academia.edu/DumitruBortun, precum și la
https://www.researchgate.net/profile/Dumitru_Bortun. Este membru în consiliul de redacţie
al mai multor publicaţii de specialitate, precum şi în comitetul ştiinţific al unor conferinţe
internaţionale.
Din 2014 este membru în Consiliul Științific al Institutului Național pentru Cercetare şi
Formare în Cultură (INCFC); începând cu anul 2016 este președintele Comitetului de
organizare al Conferinţei Internaţionale Semiosis in Communication, organizată o dată la doi
ani de SNSPA, în colaborare cu International Association for Semiotic Studies – IASS.
În 2021 a primit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de „Cavaler”, la categoria Cercetare
științifică, acordat de Președintele României, Klaus Iohannis, cu prilejul Zilei Culturii
Naționale, „în semn de apreciere pentru contribuția importantă avută de-a lungul întregii
activități la promovarea culturii și a identității naționale românești”.
Este membru fondator al Asociaţiei Române de Relaţii Publice – ARRP (din 1995). Adunarea
Generală din 2 martie 2005 l-a ales Preşedintele ARRP, funcţie pe care a deţinut-o până în
mai 2008. În prezent este Preşedintele Juriului de Onoare al ARRP. Totodată, este unul dintre
membrii fondatori ai Asociației Formatorilor în Comunicare - AFCOM (din 2007).
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