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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

  Bucureşti, 15 septembrie 2015 

 
 

Studenții Facultății de Jurnalism, Hyperion,  

sunt integrați pe piața muncii 

 

 

Studenţii Facultăţii de Jurnalism din cadrul Universităţii Hyperion au încheiat cu succes 

stagiile de pregătire practică din cadrul proiectului european „Profesionişti în domeniul 

Artelor şi Jurnalismului”. Viitorii jurnalişti au intrat în contact direct cu tainele meseriei în 

instituţii media de primă mărime, precum Televiziunea Română, Societatea Română de 

Radiodifuziune, ziarul Naţional sau agenţia de presă DC News. De asemenea, tinerii au 

aplicat principiile marketingului şi publicităţii de presă şi au învăţat să realizeze grafică de 

presă, completând astfel întreg spectrul abordat de profesia pe care şi-au ales-o. Şi la 

Universitatea Hyperion, studenţilor le-au fost puse la dispoziţie pentru a-şi întări cunoştinţele 

teoretice şi practice studiouri TV dotate cu aparatură HD, întreprinderi simulate, laboratoare 

de informatică bine echipate. 

Astfel, performând practic, mulți dintre aceștia au reuşit să-şi găsească un job în 

media încă din timpul cursurilor sau imediat după încheierea acestora. Un exemplu concret 

este cel al studenţilor care au făcut stagii la Radio România încă din timpul facultăţii, iar cei 

care şi-au luat licenţa în luna iunie 2015 sunt deja angajaţi. Notabil este şi faptul că la TVR 

sunt angajaţi peste 120 de absolvenţi de la Jurnalism, Hyperion, dar sunt absolvenți și la 

alte posturi importante de televiziune şi de radio sau la diferite publicaţii.  

„Este o dovadă a faptului că Facultatea de Jurnalism din cadrul Universităţii noastre 

asigură un înalt grad de pregătire, la standardele profesionale ale posturilor publice radio şi TV. 

În acest fel, prin programele desfăşurate cu fonduri europene, ne îndeplinim obiectivul de a da 

mass-media un număr mare de profesionişti şi, totodată, de a le asigura viitorilor jurnalişti 

integrarea rapidă pe piaţa muncii”, susține prof. univ. dr. Ion Marin, decanul Facultăţii de 

Jurnalism din cadrul Universităţii Hyperion. 
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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 muncii” 

şi face parte dintr-o serie de 7 proiecte europene pe care Universitatea „Hyperion” din 

Bucureşti le desfăşoară pentru studenţii săi pe o perioadă de 18 luni. Studenţii înscrişi în 

grupul ţintă au dobândit cunoştinţe şi aptitudini practice care le facilitează accesul 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 

http://www.artejurnalism.hyperion.ro/
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