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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

  Bucureşti, 24 iulie 2015 
 

 

Studenții Facultății de Jurnalism, Hyperion, mai aproape de 
viitoarea profesie 

  
 

Cu fiecare zi de practică, studenţii Facultăţii de Jurnalism din cadrul Universităţii 

„Hyperion” sunt tot mai aproape de atingerea unui scop important: deprinderea abilităţilor 

necesare pentru a putea face faţă provocărilor concrete ale profesiei pentru care se 

pregătesc. Aceasta este, de altfel, ţinta pe care şi-a propus-o de la început proiectul 

european „Profesionişti în domeniul Artelor şi Jurnalismului”, prin intermediul căruia 

viitorii jurnalişti iau contact direct cu tainele meseriei în instituţii media de primă mărime, ca 

Televiziunea Română, Societatea Română de Radiodifuziune, ziarul Naţional sau 

agenţia de presă DC News. De asemenea, tinerii  aplică principiile marketingului şi 

publicităţii de presă şi se familiarizează cu grafica de presă, completând astfel întreg spectrul 

abordat de profesia de ziarist.  

Pe parcursul perioadei de practică, studenţii au avut posibilitatea de a implementa în 

mod direct cunoştinţele teoretice de la orele de curs, realizând articole de presă, participând 

la şedinţe de redacţie, asistând la sesiuni de grafică media, deopotrivă print şi online. Mass-

media audiovizuale au fost, la rândul lor, incluse în derularea stagiilor de practică, viitorii 

jurnalişti deprinzând secretele realizării reportajelor de televiziune şi ale editării video de 

documentare TV. 

Proiectul „Profesionişti în domeniul artelor şi jurnalismului”, cofinanţat din Fondul 

Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, Axa Prioritară nr. 2, urmăreşte „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa  
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muncii” şi face parte dintr-o serie de 7 proiecte europene pe care Universitatea „Hyperion” 

din București le desfăşoară pentru studenţii săi pe o perioadă de 18 luni. Scopul este acela 

ca studenţii înscrişi în grupul ţintă să dobândească cunoştinţe şi aptitudini practice prin 

participarea la stagiile de practică organizate în Universitate şi în afara acesteia, pentru a 

accede mai uşor pe piaţa muncii după absolvirea facultăţii.  

Informaţii despre desfăşurarea acestui proiect se găsesc pe site-

ul www.artejurnalism.hyperion.ro. 

 

 
 
Contact:  
Manager de proiect  
Ion Marin  
E-mail: jurnalism.hyperion@gmail.com / ionmarin.hyperion@gmail.com  
Tel: 0722.89.00.23 / 021.323.55.94 
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