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Ce am învățat din
experiența spaniolă

La pas printre
minunile madrilene

Papuci comozi, bateriile încărcate, aparatul foto la gât, camera video pe monopied,
microfonul în geantă. Urma una dintre cele
mai așteptate activități din program: vizita
culturală. Timpul a fost scurt, iar Madridul
este un oraș care nu poate fi înțeles doar
din câteva ore de plimbare.
PAGINILE 8-9

Cristina, cea care
învață presă de
la cei mai buni
La sfârșitul lunii aprilie, o parte dintre studenții care au participat la activitățile cuprinse
în proiectul "VEHMED - Vehicule media pentru formarea abilităților practice, televiziuni
și ziare operate de studenți pentru studenți" au avut șansa de a participa la o excursie
de lucru la Madrid, organizată de creatorii proiectului, alături de partenerii spanioli de la
ARJE - empresa de servicios comunitarios. Ce am învățat din încărcata aventura spaniolă
din perioada 23-27 aprilie aflați din paginile acestui ultim număr special al StudenTimes.
➥ PAGINILE 4-5

În spatele
cortinelor celor
mai mari ziare
din Spania

Madridul,
cu sau
fără ghid

➥ PAGINa 3

➥ PAGINA 11

EDITORIAL

Înapoi în Cluj-Napoca, dar cu gândul la Madrid

Vestea călătoriei noastre a mers departe: colegi, profesori, prieteni – cu
toții ne-au întrebat cum a fost, ce am
văzut, ce am făcut. De multe ori ne-am
trezit uitându-ne unii la alții, oarecum
contrariați, de parcă nu noi am fi bătut
redacțiile Madridului timp de patru
zile. Aveam această reacție pentru că
nu prea știam cum să le povestim… „Ar
fi trebuit să fii acolo ca să înțelegi”.
Am început cu cât de obosiți eram
în fiecare seară când ne întorceam la

hotel, câte chestionare am completat
(sub deviza "No cuestonario, no comida!"), câți kilometri am bătut pe jos,
cât ne-am plimbat cu autobuzul. Deloc
captivant, așa-i? A fost greu să le explicăm cum este structurată redacția de
la El Pais, cât de hazlii erau birourile
de Unidad Editorial, cât de fascinant
a fost să ne plimbăm pe platouri de
filmare.
Am făcut mii de fotografii, am
tras ore de film, am scris, am montat,

pentru a arăta și celorlalți și, cu toată străduința noastră, nu i-am făcut
dreptate vizitei în Madrid. Am trudit
să scoatem ziare la timp, să facem reportaje, să dăm tot ce avem mai bun
din noi, iar eforturile noastre au fost
recompensate înzecit (cel puțin). Și
chiar dacă a fost obositor, alegem să
mai sărim peste acele părți și să intrăm
direct în istorisirile cu ce am simțit
când am tras în piept aerul din Madrid.
Flavia Tăran

Este româncă, dar știe foarte puține
despre România, pentru că locuiește în
Spania de la vârsta de șase ani. Când vine
vorba despre presa de la noi, își amintește
despre câteva articole ale scriitorilor Pleșu
și Liiceanu, trimise de mama pe... Facebook. A învățat presă de la cei mai buni
jurnaliști din Spania. E absolventă a celei mai prestigioase școli de jurnalism din
Spania: „Escuela de Periodismo El Pais”. Și
acum se află în stagiu de practică la celebra
publicație El Pais.

PAGINA 10
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Madridul în câteva lecții învățate
Ca să nu ratăm nimic din experiența
madrilenă, oferită de cei care au creat
proiectul VEHMED și cu amabilitatea
deplină a partenerilor și prietenilor
noștri din Spania, de la ARJE empresa
de servicios comunitarios, noi, cei
din divizia a doua (Grupa B, cum
se numeam oficial), am decis să
ținem acest scurt și subiectiv jurnal
de bord, pe care vi-l oferim spre
plăcută lectură și desfătare.
Ziua 0. Mai degrabă noaptea 0
Suntem toți, cu bagaje și fără arme, în fața redacției din
Clădirea Echinox și ne pregătim îmbarcarea spre București.
Mâine ne așteaptă o zi plină, așa că e musai să apucăm niște ore
bune de somn. Numai că somnul nu vine atât de ușor. Suntem
tineri, Moș Ene nu vine pe la noi decât mult după miezul nopții.
Unii sporovăiesc până târziu, se mai aude un chicot de râs,
câteva versuri de cântece și… chiar și un dans. Miezul nopții
e dulce. Mult mai dulce pentru că ziua de naștere a Andrei se
întâmplă chiar acum și e cu bomboane, ca atunci când eram
încă în școala primară. Încet-încet, ne prinde totuși somnul.
Ziua 1
E bună și se cunoaște de dimineață. După ce am ajuns în
Aeroportul Otopeni, ne-am organizat destul de bine. Coordonatorii sunt mereu cu ochii pe noi, ne numără de… nenumărate
ori. Plecăm 17, așa că 17 va fi numărul magic de acum încolo,
pe toată perioada excursiei.
Zborul e fără peripeții; micul dejun cald ne prinde bine
după orele petrecute în autocar. Ne tentează norii și marea
care se văd prin geamurile micuțe, dar mulți nu mai rezistă
și mai prind câteva zeci de minute de somn.
Aeroportul din Madrid e fascinant, prietenos, deși imens.
Învățăm primele reguli de organizare: nu ne separăm de grup,
nu mergem mult înainte și nici nu rămânem în spate. Ne
exersăm și primele cuvinte în spaniolă, urmărind semnele în
labirintul care ne duce spre bagaje.
Ajungem la hotelul din zona Principe Pio, după ce David,
unul dintre prietenii de la ARJE, ne face un generos ghidaj
al intrării în Madrid: baza de antrenament a celor de la Real,
stadionul Deportivo, viitorul sat olimpic, tunelul gigant construit sub oraș pentru a se putea crea deasupra un imens și
superb parc („plămânul verde al Madridului”)… Ne spunem
că vom avea timp să vedem tot ce e în jur.
Înainte să ne începem vizitele prin redacțiile celor mai mari
publicații din Spania, avem timp să vizităm împrejurimile
hotelului, mai ales zona „Dunării Madridului”, cum a numit
David micuțul Manzanares. Orașul ne dă impresia unei armonioase îmbinări de vechi și nou, de refolosire a spațiilor cu
istorie în alte scopuri decât cele anterioare.
Ajunși la El Pais, suntem impresionați. Sau, impresionați
e un cuvânt prea mic. Uluiți, fascinați. Redacția unuia dintre periodicele „istorice” ale Spaniei tronează deasupra unei
tipografii proprii și a unei școli de jurnalism în care predau
„vedetele” presei madrilene, formând anual câteva zeci de
profesioniști. Printre ei, și români - sau mai degrabă copiii
unor români stabiliți în Spania. Cristina Pop e unul dintre ei,
dintre viitorii jurnaliști spanioli care au ieșit din cea mai mare
comunitate de români aflată peste granițele țării. E entuziastă,
e degajată, își privește viitorul cu curaj.
Seara, cina și apoi prima „escapadă” supravegheată în jurul
hotelului. Suntem fără putere, deși am vrea să batem Madridul
în pași mărunți avem nevoie de somn. Nu am mai văzut un
pat de aproape 48 de ore.
Ziua 2
Ne doream să luăm orașul la pas, iată că avem șansa. Vizita
culturală începe de dimineață și presupune ore bune de mers
pe jos. Aparatele de fotografiat nu ratează nimic. Piețele pavate
și pline de turiștii, clădirile care amintesc de măreția unui
vechi imperiu, unei Spanii care a cucerit și controlat teritorii

și aproape continente întregi. Începem să înțelegem și ritmul
de viață al hispanicilor, cu mic dejunurile lor târzii, siestele de
la amiază și petrecerile de până noaptea târziu. Deși e numai
aprilie e cald și ne bucurăm că încă nu au venit după noi norii
pe care îi lăsasem la Cluj.
Seara, ne vom da seama că nu știm să spunem ce ne-a plăcut
mai mult. Asta pentru că ne-au plăcut atât de multe.
A doua parte a zilei e rezervată vizitei la Ambasada României. După câteva cuvinte de încălzire, reprezentanții ambasadei încep să deschidă cortina spre ce înseamnă viața celor
câteva milioane de români din Spania, demontând, rând pe
rând, prejudecățile pe care unii dintre noi poate că le mai
aveau despre cei care muncesc în străinătate. De acum încolo, ne vom gândi mai bine înainte de a folosi nedreptul
termen de „căpșunari”, sau când vom vorbi despre discriminare, infracționalitate, cerșetorie sau imaginea românilor în
străinătate.
Ziua se încheie cu cina comună a tuturor participanților, de
la București, Galați și Cluj. Vedem ce au făcut ceilalți în acești
ani scurși în redacțiile VEHMED și îi provocăm pe prietenii
spanioli la un concurs de cunoștințe generale despre Ardeal
și de pronunție în limba română.
Ne-am simțit extraordinar, așa că nu am încheiat petrecerea
până după miezul nopții. Somn. Îl merităm.
Ziua 3
Poate cea mai plină din toată șederea noastră în capitala
Spaniei. Începem cu Antena 3, unul dintre cele mai mari
studiouri de televiziune din Spania și urmărim producția a
două emisiuni, una tip Roata norocului și o alta în formatul talk-show. În platoul din care se prezintă știrile, care
amintește de un decor din Star Trek, ne este explicată structura organizațională, destul de apropiată celei din televiziunile
românești.
Ajungem apoi în locul în care se tipăresc publicațiile trustului Unidad Editorial; avem întreaga dimensiune a industrializării părții de producție. Roboți care duc imensele roți de
hârtie, care știu exact unde să le taie, unde să pună literele…
Asistența umană e doar una de coordonare; lucruri pe care
cu ani buni în urmă le făceau sute sau mii de oameni acum
le fac câțiva angajați.
Pentru gustarea de prânz ne oprim la Alcala de Henares,
un orășel cărămiziu, în care se află cea mai veche Universitate din Spania și în care s-a născut legendarul Cervantes.
Câțiva vizitează casa memorială a acestuia, alții se delectează
cu urmăritul berzelor albe ce survolează piața din centrul
orașului (berzele fiind unul dintre simbolurile locului), în
timp ce alții încearcă bucătăria spaniolă pe terasele din jurul
parcului. Minute numai bune să ne încărcăm bateriile pentru
următorul pas.
Trustul Unidad Editorial, care editează ziare celebre precum El Mundo sau Marca, se află într-o clădire modernă,
aproape monolitică, un furnicar cu mii de oameni. Mergem
prin redacții încercând să nu deranjăm pe nimeni, dar trăgând
- mai mult sau mai puțin discret - cu ochiul la cei ce lucrează.
Îi cunoaștem indirect, prin diplomele expuse, primite pentru
profesionalismul cu care și-au făcut meseria, sau prin obiectele
personale de pe birouri. Totul are un aer liniștit, de mare familie care își știe și cunoaște foarte bine rolurile. Evident, asta
nu înseamnă lipsă de responsabilitate sau neprofesionalism, ci
doar o foarte bună cunoaștere a meseriei; suntem totuși alături
de unii dintre cei mai buni jurnaliști din Europa.

Ziua 4
Ultima zi în Madrid. Nu ne vine să credem că totul a trecut
atât de repede. Prima oprire e la Globomedia, o companie ce
produce filme și showuri pentru televiziunile din Spania și de
peste hotare și care oferă și un master de producție de film
de televiziune. Unii visează deja că ar putea ajunge aici. Cine
știe, poate chiar o vor face la un moment dat.
După amiaza este rezervată vizitei la Real Madrid TV,
„raiul” pasionaților de sport. Nu ne dăm plecați de acolo, dar
totuși programul e program. Și ne-a mai rămas doar o seară
pentru a ne lua „la revedere” de la Madrid.
La „radio” se anunță ploi, dar ne luăm inima în dinți să
vedem orașul noapte. La fel ca multe capitale, Madridul nu
doarme, mai ales când se anunță vara, care trebuie stinsă cu
cerveza, tapas și cidru… n-am învățat cum îi spune în spaniolă.
David ne provoacă la un concurs de cultură generală cu tradiții
spaniole. Ale lor sunt cel puțin de ciudate ca ale noastre.
Inevitabil, ne prinde ploaia. Dar nu plecăm până nu facem
o fotografie cu ursul ciudat de pe blazonul orașului. Și gata.
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În spatele cortinelor celor mai mari ziare din Spania
După un drum Cluj-Napoca – București
cu microbuzul și un zbor cu avionul
(primul pentru mulți dintre noi), am
ajuns în Madrid, unde, în cele patru zile
cât a durat vizita, am mers la cele mai
importante redacții de ziar și la cele
mai importante televiziuni, am vizitat
centrul și partea istorică a orașului,
am stat de vorbă cu reprezentanți ai
Ambasadei României și, cu siguranță,
ne-am întors acasă cu o mulțime de
informații noi, cu o viziune asupra
modului de viață al spaniolilor, am
aflat ce așteaptă angajatorii din
mass-media de la viitorii absolvenți
de jurnalism și ne-am întors acasă cu
o mulțime de aminitiri frumoase.

Programul de vizite a început cu El Pais, cotidianul spaniol
cu cel mai mare tiraj și cu un număr de aproximativ două
milioane de cititori. Pe lângă redacție și împărțirea ei pe categorii, am văzut și aparatura și procesul prin care se tipărește
un ziar, dar am aflat multe informații și despre programul lor
de masterat în jurnalism, care se realizează în colaborare cu
Universidad Rey Carlos, chiar de la o masterandă din România,
dar care se află de mulți ani în Spania.
Unidad Editorial este trustul de presă care publică în Spania cotidianul generalist El Mundo, cotidian care se află în
concurență cu El Pais, dar publică și un ziar dedicat sportului
– Marca - și ziarul economic Expansión.
În cadrul vizitei în Madrid, am avut ocazia să vedem cum
arată redacțiile acestui trust, dar și tehnologia care este utilizată pentru a tipări aceste ziare și am fost impresionați de
faptul că aproape totul se face automat, prin mașini comandate
computerizat.
Spre deosebire de redacțiile de la noi din țară, în aceste
redacții era foarte multă liniște, fiecare știa ce avea de făcut și
erau foarte clar structurate pe domenii: social, politic, cultural,
sport, editare, DTP.
Fotografii / text: Mihaela Coste
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DeZbatere: Ce am învățat
Care dintre activitățile/vizitele desfășurate la Madrid a avut asupra
voastra cel mai puternic impact profesional? De ce?
desfășurate au atins domenii diferite ale jurnalismului și astfel informațiile primite erau
mereu noi. Cu toate acestea, trebuie să recunosc că cea mai interesantă vizită a fost cea de
la casa de producție Globomedia, deoarece am
aflat despre modul în care sunt create serialele
TV, descoperind astfel un domeniu de lucru
nou, la care nu m-aș fi gândit și care m-ar
putea interesa în viitor.
Andra Brudan, Jurnalism engleză, anul III

D

eși toate activitățile mi s-au părut
foarte interesante și în cadrul fiecărei vizite am primit multe informații
noi, vizita care a avut cel mai puternic impact
profesional asupra mea a fost cea de la trustul
Atresmedia, respectiv televiziunea Antena
3, deoarece în cadrul acestei vizite am văzut
echipamente profesioniste precum camere
și lumini în trei platouri de filmare diferite,
dar am văzut și cât de importantă este fiecare
secundă în televiziune, prin participarea la
filmarea și transmiterea în direct a unui program. Astfel, am surprins agitația și eforturile
pe care le fac jurnaliștii pentru ca totul să iasă
perfect. De asemenea, la Antena 3 am văzut
și echipa de redactare a știrilor și mediul în
care aceștia își desfășoară activitatea, adică
i-am văzut pe „cei din spatele” programului,
pe cei care fac ca totul să meargă bine și fac
să fie livrate la timp știri de calitate.
Mihaela Coste, Jurnalism română, anul II

C

el mai mult m-a impresionat vizita la
studiourile de televiziune Antena 3. Eu
sunt extrem de pasionată de televiziune
și consider că am beneficiat de o mare oportunitate prin simplul fapt că am avut acces în
niște studiouri profesioniste și am putut vedea
„pe viu” ce se întâmplă în spatele micilor ecrane. Întregul traseu, de la platouri până la regie,
m-a ajutat să înțeleg cum se lucrează într-un
astfel de mediu și cât de multă experiență ar
trebui să adun ca să pot ajunge la un moment
dat să-mi fac o carieră în televiziune.
Iulia-Romana Pop, Jurnalism engleză,
anul I

cum sunt organizate redacțiile. De asemenea,
a fost interesant să aflu că în Spania, spre deosebire de România unde școala de jurnalism
este una generalistă, pentru a avea o carieră
în televiziune este necesar să absolvi o școală
de audiovizual, că sistemul de învățământ este
axat pe specializarea studenților pe anumite
domenii.
Lavinia Adam, Master Producție Media,
anul I

V

V

izita care mi-a deschis cel mai tare
ochii despre cum se petrec lucrurile în
„lumea reală” a fost cea de la redacția
cotidianului El Pais. Faptul că am putut vedea
cum se lucrează într-o redacție atât de importantă a fost o ocazie extraordinară, mai ales
pentru că eu sunt direct interesată de presa
scrisă. Vizita a fost una completă: am aflat
cum se produce o publicație, de la faza de propunere a ideilor până la fălțuit și distribuție.
Pe lângă acestea, odată cu vizita la El
Pais am aflat mai multe despre sistemul de
învățământ în superior în Spania, în domeniul jurnalismului, în urma unei discuții cu
directoarea de la Școala de Jurnalism El Pais.
Experiența de a călca pragul redacției unei
publicații atât de importante a fost într-adevăr
o ocazie unică și care a aruncat o nouă lumină
asupra cum se face jurnalismul cu tradiție. Am
început deja să implementez o parte dintre
lucrurile învățate la El Pais în proiectul de voluntariat pe presă scrisă în care sunt implicată.
Flavia Țăran, Master Media
Communication, anul I

izitele cele mai interesante mi s-au
părut cele de la redacțiile ziarelor El
País și El Mundo, respectiv la tipografiile lor. Întrucât sunt interesat de partea
de print din mass-media, a fost o experiență
copleșitoare să văd modul de lucru din
redacțiile a celor mai importante și influente
ziare din Spania. Mi-a plăcut să aflu că, spre
deosebire de România, în Spania încă se mai
tipăresc ziare în tiraje mari, iar presa pe hârtie încă mai prezintă un interes sporit. Asta
îmi dă speranța că încă se poate face ceva în
acest domeniu și în România, iar ziarele vor
reveni la popularitatea de altădată. Lucrul pe
care îl putem realiza chiar noi, studenții de la
jurnalism, cu puțină perseverență.
Însă, și vizitele de la celelalte instituții
mi s-au părut foarte interesante și consider
că acestea constituie o experiență benefică, care m-a ajutat să înțeleg mai bine cum
funcționează, de fapt, presa (de orice fel) la
nivel înalt.
Ionuț Hușanu, Master Producție Media,
anul II

A

ctivitatea care a avut cel mai mare
impact asupra mea a fost vizita la
Real Madrid TV. Mi-a confirmat că
un cetățean european care nu este nativ din
Spania își poate găsi un loc de muncă în media
spaniolă.
Cosmin Silaghi,
Jurnalism engleză, anul III

V

N

u aș putea alege una singura, deoarece din fiecare activitate am învățat
ceva nou și la final am ajuns să înțeleg
ce înseamnă munca de jurnalism în afara
României. Mi-a plăcut faptul că activitățile

izita de la Ambasada României la Madrid a fost cu siguranța una dintre cele
mai educative activități desfășurate în
cadrul excursiei din Spania, deoarece a fost
o lecție de deontologie și în același timp una
de diplomație. A avut în deosebi un impact
asupra mea întrucât sunt interesata de acea
parte a jurnalismului care vizează relația dintre diferite state, dar și dintre diferite culturi.
Diana Cristolțean, Jurnalism engleză,
anul II

I

nteresante pentru mine au fost activitățile
și vizitele la televiziunile spaniole. Am
urmărit cum se realizează emisiunile de
televiziune, cum sunt construite studiourile și

C

onsider că vizitele la Antena 3, Globomedia și Real Madrid TV au avut
cel mai mare impact asupra carierei
mele. Faptul că am văzut cum arată diferite
studiouri de televiziune în Spania și am aflat
cum funcționează acestea m-a făcut să realizez
că îmi doresc să lucrez în această ramură a
jurnalismului.
Cătălina Maria Ciolan, Jurnalism
engleză, anul I

P

entru mine personal vizita la posturile
de televiziune Antena3 și Real Madrid
TV a avut cel mai mare impact asupra
mea din varii motive, însă unul dintre ele este
faptul că în momentul de față lucrez într-o
televiziune și chiar dacă timpul petrecut în
cele două instituții din Spania a fost scurt, am
văzut o diferență în modul de lucru al acestora.
Alexandra Șopterean, Master Producție
Media, anul I

Î

n opinia mea, fiecare activitate pe care
am desfășurat-o la Madrid ne-a ajutat din
punct de vedere profesional și ne-a adus
un aport de informații foarte utile, pe lângă
cele pe care le-am dobândit încă din perioada
facultății. În urma vizitei la Ambasada României din Madrid, am conchis că jurnaliștii
profesioniști din țara noastră pot reuși oriunde
în lume. De asemenea, oameni cu importante
funcții din cadrul Ambasadei ne-au întărit
ideea că la baza activității unui jurnalist adevărat trebuie să stea documentarea. Această
vizită a avut, așadar, cel mai puternic impact
profesional asupra mea.
Cristiana Dumitru,
Jurnalism română, anul III
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din experiența spaniolă
În ce mod credeți că vizita de studiu în Spania v-a folosit
în vederea angajării pe piața muncii?

D

upă părerea mea,
vizita de studiu
din Spania a fost
extrem de benefică în vederea angajării pe piața
muncii pentru că, prin
vizitarea unor instituții
mari de presa și discuțiile
cu reprezentanți ale
acestora, am af lat care
sunt cerințele pe piața
muncii, ce competențe
trebuie să ai după ce termini facultatea pentru a
te putea angaja, lucruri care sunt foarte importante pentru
un student. De asemenea, am conștientizat nevoia realizării
practicii în cadrul facultății, deoarece aproape toți angajatorii
cer experiență, iar aceasta se poate obține numai prin practică,
diverse activități de voluntariat și internship-uri.
Mihaela Coste, Jurnalism română, anul II

P

ot spune că vizita
de studiu în Spania mi-a deschis
ochii în ceea ce privește
posibilitățile de angajare pe piața muncii după
terminarea facultății.
Mi-am dat seama că
dacă într-adevăr vreau
să încep să-mi clădesc o
carieră în acest domeniu,
trebuie să acumulez un
bagaj de cunoștințe foarte mare (teoretice, dar
mai ales practice), pentru
că angajatorul are nevoie
de cineva competent, determinat și mereu la curent cu ce se întâmplă în jurul lui. Și mai
mult decât atât, am realizat că trebuie să-mi dobândesc aceste
cunoștințe și abilități în instituții media cât mai profesioniste,
care să semnifice o oarecare provocare în dezvoltarea mea.
Iulia-Romana Pop, Jurnalism engleză, anul I

A

m aflat informații
utile pe care le
voi putea utiliza ulterior, mi-am dat
seama ce mi-ar place să
fac în viitor și, în urma
răspunsurilor primite
de la experți, am interes
ce progrese trebuie să
fac pentru a reuși să mă
angajez.
Andra Brudan, Jurnalism engleză, anul III

V

izita de studiu
din Spania a
venit în completarea stagiilor de
practică pe care le-am
desfășurat pe parcursul
semestrelor. Este foarte
important să vezi cum se
lucrează în instituțiile de
presă din orașul în care
studiezi, dar în momentul în care poți face o
paralelă cu ce se întâmplă în alte țări, în alte

redacții – eu cred că acest lucru mi-a deschis noi orizonturi.
Acum, în momentul în care îmi voi căuta un loc de muncă în
domeniu, voi cântări mai tare decizia: cum se face la noi, cum
se face altundeva, pentru a putea vedea cum s-ar putea schimba
sistemul autohton. Cu toate acestea, plecatul din țară nu este
soluția, dar acum am un termen de comparație. Cunoștințele
acumulate în această vizită de studiu ar putea constitui un
avantaj în momentul angajării, pe lângă valoarea evidentă de
cunoștințe generale despre domeniul în care vreau să profesez.
Flavia Țăran, Master Media Communication, anul I

V

izita în Spania
m-a ajutat să
înțeleg că piața
muncii este diferită de
la stat la stat, dar că
având niște cunoștințe
solide, poți reuși să îți
găsești un loc de muncă
indiferent de locație sau
de concurenta cu care
te confrunți. Cred că în
urma acestei experiențe
am înțeles mai bine cât
este de necesar să te implici în proiecte și să faci
practica înainte de a te angaja, deoarece te dezvolta atât pe
plan profesional, cât și pe plan personal.
Diana Cristolțean, Jurnalism engleză, anul II

C

red că vizita din
Spania m-a ajutat
să înțeleg anumite
aspecte din munca dintr-o redacție de presă,
fie ea scrisă sau de televiziune. De exemplu, am
văzut care este ritmul de
lucru, atmosfera în care
se desfășoară activitățile,
dar și ce cunoștințe sunt
necesare pentru a lucra
într-un astfel de domeniu.
Ionuț Hușanu, Master Producție Media, anul II

V

izita din Spania
a fost o ocazie
unică să vad cererea și oferta pe o alta
piață de muncă din Europa, și astfel am reușit
să fac o comparația cu
cererea angajatorilor
din străinătate. Prin
urmare, experiența dobândita mă va ajuta să
mă pregătesc pentru
viitoarele interviuri
din cariera mea profesionala.
Cosmin Silaghi, Jurnalism engleză, anul III

Î

n perspectiva viitoarei angajări, am
învățat că practica
este foarte importanta
înaintea angajării și este
nevoie de profesionalizare continuă pentru a
avea o carieră de succes.
Observarea modului de

lucru în toate instituțiile vizitate mi-a oferit o imagine de ansamblu a angajatului în domeniul mass-media, mi-a construit
așteptările și mi-a dezvăluit ce trebuie să îmbunătățesc pentru
a fi un profesionist în domeniu.
Lavinia Adam, Master Producție Media, anul I

Î

n opinia mea, vizita în
Spania ne va ajuta cu
siguranță când vine vorba de angajare, deoarece am
avut oportunitatea de a vedea
cu ochii noștrii cum este cu
adevărat aceasta lume, prin
urmare vom știi ce trebuie
să facem și ce nu pentru a
avea cât mai multe șanse de
a obține o carieră de succes.
Cătălina Maria Ciolan,
Jurnalism engleză, anul I

D

at fiind faptul că
deja sunt angajată,
pot spune că vizita
în Spania m-a ajutat să ridic
propria-mi ștachetă profesională și să îmi doresc mai
mult, să îmi doresc o evoluție
profesională într-un mediu
adecvat.
Alexandra Șopterean,
Master Producție Media,
anul I

C

onsider că vizita noastră de studiu din Spania are un rol important în vederea angajării pe
piața muncii, deoarece am
dobândit informații noi legate de tipărirea unui ziar,
realizarea unei emisiuni sau
desfășurarea unei ședințe
de redacție care ne pot fi
utile în viitoarea carieră de
jurnalist. De asemenea, am
interacționat cu jurnaliștii
spanioli în limba lor maternă, lucru ce a însemnat aprofundarea acestei limbi străine, un plus pentru noi ca viitori
oameni ai mass-media. În urma unor răspunsuri pe care
le-am obținut de la persoanele angajate în diverse redacții
ne-am putut forma păreri despre cum sunt priviți jurnaliștii
români de către cei din Spania. Și acest lucru este util în
vederea angajării pe piața muncii, deoarece fiecare jurnalist
este dator să schimbe ceva în bine pentru țara-mamă iar noi
avem posibilitatea să o facem.
Cristiana Dumitru,
Jurnalism română, anul III
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La pas printre
minunile
madrilene
Papuci comozi, bateriile încărcate, aparatul foto la gât, camera video pe monopied, microfonul în geantă. Urma una
dintre cele mai așteptate activități din program: vizita culturală. Timpul a fost scurt, iar Madridul este un oraș care
nu poate fi înțeles doar din câteva ore de plimbare. Pentru puțin timp ne-am prefăcut că suntem turiști în capitala
Madridului. Am documentat fiecare colț de stradă, fiecare balcon ornat cu petunii curgătoare, plăcile inedite cu
numele străzilor. David și Richardo și-au însușit atribuțiile de ghizi și ne-au purtat prin piațetele și pe străzile înguste
ale Madridului, ne-au oferit informații valoroase, dar ne-au lăsat și pe noi să descoperim farmecul orașului.

A

m luat metroul de la stația vizavi de
hotelul nostru, Principe Pio, iar în
mai puțin de 10 minte eram în centrul vechi al capitalei. Era aproape 10:00 iar
soarele era deosebit de blând. Din Piața Operei am mers pe jos până în Piaza de la Villa.
Cum nu eram obișnuiți cu obiceiurile culturale
ale madrilenilor, și ale spaniolilor în general,
ne-am mirat de faptul că străzile erau destul
de pustii. Am făcut o comparație cu străzile
Clujului la aceeași oră: forfotă, studenți care
fug de colo-colo.
În Plaza de la Villa ne-am strâns în jurului lui David care ne-a povestit puțin despre
istoria locului. Aici se afla vechea primărie a
Madridului a cărei construcție a început pe la
mijlocul secolului al XVII-lea. Clădirea avea
două intrări: una pentru primărie și una pentru închisoarea de la subsol. În centrul pieței se
află statuia lui Alvaro de Bazan, amiral spaniol
care a încercat să cucerească Marea Britanie
cu flota sa. Din 2007, imensa clădire cunoscută sub numele de Palacio de Comunicationes
a preluat rolul de primărie a Madridului, iar
clădirea din Plaza de la Villa a a devenit un
loc frecventat de turiști.
În drum spre Plaza Mayor ne-am oprit
la Mercado de San Miguel, o spectaculoasă
piață alimentară construită la începutul secolului XX. Este ultima piață de fier care a
supraviețuit în Madrid, iar acest lucru îi dă un

șarm aparte. David ne-a spus că madrilenii nu
obișnuiesc să meargă aici deoarece prețurile
sunt pentru turiști. Cu toate acestea, uitatul
este gratis, așa că ne-am plimbat printre vitrine cu delicatese specifice Spaniei, fructe
de mare, măsline de toate culorile și fructe
proaspete aranjate la dungă.
Arhitectura Madridului este extraordinară.
Mai bine de jumătate din timp nu ne uitam pe
unde călcam, am făcut mii de ilustrate men-

tale, pe lângă cele pe care le-am descărcat
seara pe laptopuri. Am urcat o tură de scări,
iar când am ajuns sus am rămas fără vorbe
– eram în Plaza Mayor. Una dintre cele mai
mari și mai spectaculoase piațete din Madrid,
Plaza Mayor este un loc minunat pentru a
simți orașul: este animată de tot felul de personaje, detaliile de pe clădiri te invită să nu
lași capul jos nicio clipă, iar statuia ecvestră
a Regelui Philip al III-a este un loc perfect
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pentru a face fotografii. Una dintre clădirile
din Plaza Mayor ne-a atras atenția în mod
deosebit: Casa de la Panaderia. Construită
la finele secolului al XVI-lea, înainte ca piața
să existe, aceasta găzduia ghilda brutarilor.
Cele două turnuri simetrice au fost adăugate
1790, după ce majoritatea clădirilor au fost
reconstruite în urma unui incendiu. Ce ne-a
stârnit cu adevărat curiozitatea au fost desenele murale, simboluri alegorice ale Madridului. Picturile sunt destul de recente, fiind
finalizate în 1992. Aici am revăzut ursul care
sprijină ceea ce pentru noi este și va rămâne
un broccoli – vizita la Plaza Mayor a fost momentul în care am hotărât că vrem neapărat
să vedem acea statuie. De asemenea, aici am
avut puțin timp să ne uităm prin magazinele
cu suveniruri, iar Iulia să-și facă poze pentru
blog-ul ei de fashion.
Un loc care s-a dovedit a fi deosebit de fascinat pentru noi a fost Cartierul Literelor:
am făcut zeci de fotografii cu citatele aurii
din pavaj, iar Maria și Răzvan, reporterul și
cameramanul de serviciu și-au găsit repede
de lucru.
Următoarea noastră destinație a fost Plaza Santa Ana, unde am făcut un popas mai
lung decât am planificat. În ciuda eforturilor

noastre substanțiale de a nu ne lăsa răpiți de
șarmul străduțelor înguste, două persoane
s-au… să-i spunem îndepărtat de grup. În tot
răul și un bine: am avut mai mult timp să explorăm „inima Madridului literar”. Piațeta a
fost construiră la începutul secolului XIX, pe
timpul lui Joseph Bonaparte, fratele lui Napoleon. David ne-a povestit multe despre „Hotelul Toreadorilor”, denumit oficial ME Madrid
Reina Victoria, despre petrecerile somptuoase
de pe acoperiș, despre toreadorii care sunt
cazați aici înaintea coridei. Piațeta este flancată de două statui ale unor personalități literare
spaniole: Pedro Calderón de la Barca, poet și
dramaturg în secolul al XVII-lea și Federico
García Lorca, de asemenea poet și dramaturg.
După ce ne-am regrupat am luat-o încet
înspre complexul Prado, în speranța că vom
apuca să și intrăm în muzeu, dar ne-au autosabotat printr-o repriză foarte lungă de fotografii de grup în fața grădinii verticale de
la CaixaForum Madrid, un muzeu de artă
contemporană cu o arhitectură cel puțin interesantă. Ajunși aici, după mai bine de două
ore de mers alert, colegii noștri au făcut încă
un popas lung de relaxare.
Pe când am ajuns la complexul Prado neam dat seama că nu avem timp să intrăm, iar

pentru 15 minte nu avea rost să plătim taxa
de intrare, care nu era deloc mică. Cu toate
acestea, am putut savura un micro-recital de
chitară spaniolă, în interpretarea unor artiști
stradali și am plecat de acolo cu promisiunea
de a ne întoarce într-o seară în care nu aveam
program.
Am luat metroul, iar fiecare a ochit câte
un scaun. Domnea o liniște necaracteristică

pentru grupul nostru: nu mai aveam niciun
strop de energie, iar eu sunt foarte convinsă unii dintre noi au și ațipit în drum spre
casă. Știam că va fi solicitant, dar a meritat
pe deplin. Madridul mai avea foarte multe
de oferit, dar ne-am izbit de veșnica barieră
a timpului. Cu toate acestea, în ultima seară
am mai recuperat, printr-un tur alternativ al
capitalei Spaniei. (Flavia Tăran)
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De vorbă cu Cristina, studenta care învață
presă de la cei mai buni
Este româncă, dar știe foarte puține despre România, pentru că locuiește în Spania de la vârsta de șase ani. Când vine
vorba despre presa de la noi, își amintește despre câteva articole ale scriitorilor Pleșu și Liiceanu, trimise de mama pe...
Facebook. A învățat presă de la cei mai buni jurnaliști din Spania. E absolventă a celei mai prestigioase școli de jurnalism
din Spania: „Escuela de Periodismo El Pais”. Și acum se află în stagiu de practică la celebra publicație El Pais. Felul
unic în care explică Cristina experiența trăită la școala celui mai citit cotidian spaniol se pierde prin transcrierea acestui
interviu, însă unui cititor avizat nu-i va fi dificil să observe prietenia și entuziasmul cu care Cristina Pop povestește.
Ce înseamnă pentru tine faptul că ai
absolvit Școala de Jurnalism El Pais?
Este cea mai prestigioasă școală de jurnalism,
dar doar în Spania și în limba spaniolă. Ai
și foarte multe avantaje în America Latină,
pentru că ziarul El Pais e foarte important
acolo și ți se deschid multe uși, fiind absolvent
al acestei școli.
Ce te-a învățat această școală?
Aici am învățat că trebuie să fii critic. Eu am
făcut facultatea de jurnalism: învățasem să
merg la o conferință de presă, să mă întorc
și să transcriu exact ce mi s-a spus. În școala
aceasta mi s-a spus că așa ceva nu se face, că
eu trebuie să merg acolo ca un critic, să știu
despre ce îmi vorbesc, să știu despre ce nu îmi
vorbesc și să pun informația într-un context.
Care a fost cel mai dificil moment pe
parcursul studiilor?
Este un program intens. Petrecem 12 ore pe
zi aici, de la 10 dimineața, la 10 seara, timp
de un an. Și atunci este foarte greu, multă
competitivitate între colegi pentru că toată
lumea vrea să aibă locul în stagiu de practică
de anul viitor în locul preferat. Sunt unele mai
bune și altele mai proaste și atunci cu cât ești
mai bun cu atât ai mai multe posibilități să
faci stagiul într-un anumit loc.
Cu se desfășoară orele de curs la această
școlă?
La început a fost mai multă teorie, vin
jurnaliștii de la El Pais și ne explică teoretic.
Ne explică actualitatea de zi cu zi, pe baza
materialelor realizate de ei. Ne explică cum
se lucrează în diferite secții: internațional,
economic. Și pe parcurs noi începem să lucrăm într-un mod mult mai autonom. Ne-au
cerut într-o zi să ieșim pe străzi aici în Madrid
și să găsim ceva despre care să putem scrie,
astfel încât la ora cinci materialul să fie pus
pe hârtie pentru ca profesorul să îl corecteze
ziua următoare. Și atunci trebuie să te trezești,
trebuie să dai telefoane, trebuie să cauți prin
presă, să cauți oriunde pentru a găsi ceva despre care să scrii.
Vă ajută profesorii să luați contact cu
sursele?
Încearcă să nu ne ajute. Uneori se mai lasă,
dar în general ceea ce pretind ei este să ne descurcăm noi singuri și să sunăm la poliție dacă
s-a întâmplat ceva, dacă a fost un accident, noi
trebuie să punem mâna pe telefon. La salvare
sau oriunde, să ne explice ce s-a întâmplat și

Învățasem să merg la o conferință de presă, să mă
întorc și să transcriu exact ce mi s-a spus. În școala
aceasta mi s-a spus că așa ceva nu se face”
să mergem direct acolo, să întrebăm pe vecini, să întrebăm pe oricine, ca și cum ar fi o
situație reală.
Dintre materialele realizate până acum,
de care ești cel mai mândră?
Eu la master m-am specializat pe video-online, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și
practic de la jumătatea masterului când am
văzut materia asta până la sfârșit eu m-am
bazat pe asta. De exemplu, anul trecut, când
eu învățam, am fost în Bruxelles, în Belgia,
și i-am luat un interviu video comisarului
Joaquin Almunia (n.r. vicepreședintele Comisiei Europene), la el în birou. A fost experiența

Dacă e vreo posibilitate să lucrezi alături de
jurnaliștii mari, e prin școala aceasta.

cea mai plăcută. Am ajuns puțin mai târziu,
dar a fost nemaipomenit.
Ajung studenții să lucreze alături de
marii jurnaliști ai Spaniei?
Școala El Pais are 27 de ani de istorie și, practic, jurnaliștii care au ieșit de aici sunt foarte
mari deja, sunt directori la televiziuni, ziare, și
așa mai departe. În momentul de față e poate
puțin mai greu decât a fost înainte, dar dacă e
vreo posibilitate să lucrezi alături de jurnaliștii
mari, e prin școala aceasta.
Ce le recomanzi celor care vor să învețe
aici, știind că studiile costă peste 13.000
de euro?
Aici colegii care au învățat cu mine au beneficiat fie de ajutorul părinților care au putut
să-și permită să le plătească studiile sau ei
înșiși au lucrat timp de câțiva ani pentru a-și
strânge bani ca să-și poată plăti masterul.

Alții au făcut un credit. Cum am făcut eu, de
exemplu. N-a fost ușor, am fost, cred, la opt
bănci să cer un credit și până la urmă a opta
a reușit să mi-l dea. Mai ales aici în Spania cu
situația economică actuală e foarte greu. Dar
merită. Eu acum am început să plătesc, câte
250 de euro pe lună și câștig… 700. Deci este
greu, dar merită.
Știu că locuiești în Spania de la vârsta
de șase ani. Dar aș vrea să te întreb ce știi
tu despre jurnalismul din România?
Din păcate nu prea știu nimic. Nu am impresia
că ar fi prost. Părinții mei sunt mult mai mult
în contact cu ce se întâmplă acasă. Mama îmi
trimite prin Facebook articole de-ale lui Pleșu
sau Liiceanu, scrise în diverse publicații. Și
zice „Ai citit? Ai citit?”, „Nu, stai, așteaptă!”.
Deci nu am impresia că ar fi deloc prost, dar
cunosc puțin. E adevărat că sunt puțin în
contact și cu jurnalismul din România și cu
România în general, din păcate. Mi-ar plăcea
să am ocazia să cunosc mai mult.
Maria Moiș

Fotoreportaj
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Madridul, cu sau fără ghid
Am avut și noi puțin timp să cunoaștem Madridul, dar în
ritmul nostru. Pe lângă vizita culturală pusă în program neam mai învârtit și noi în ceea ce am numit vizite alternative.
Astfel, într-o zi după-masă Ionuț, Răzvan și cu mine am
cercetat puțin împrejurimile hotelului. Într-un parc de pe
malul „Dunării madrilene” am văzut papagali (credem noi)
și un păun. În ultima seară am ieșit cu toți colegii de la
Student Media, cu experții noștri, cu Belen și David să vedem

Madridul noaptea. Ne-am învârtit pe la Palatul Regal, pe care
îl vedeam din fața hotelului, am revăzut Plaza Mayor și am
reușit să facem o poză în Plaza de Sol. Ne-a prins o ploaie
cruntă și a trebuit să mergem la hotel, dar a meritat din plin,
chiar dacă două zi, ziua plecării, aveam papucii încă uzi.
Fotoreportaj de Alexandru Dorofte
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Spaniolii au dat lecții de jurnalism tinerilor clujeni
Să cunoști oameni din alt mediu
de viață, cu alte obiceiuri, cu o
cultură nouă și diferită totodată este
o experiență interesantă pe care
o recomand tuturor. Însă cel mai
interesant este să cunoști oameni
diferiți, dar care, într-o oarecare măsură,
îți împărtășesc aceleași gânduri și
idealuri într-o manieră diferită.
Deși sunt doar de o lună implicată în proiectul Vehmed
(proiect de practică desfășurat în cadrul FSPAC-Juralism), pe
lângă toate facilitățile pe care le am în materie de pregătire
profesională, am avut parte și de „puțină pregătire personală”.
Timp de câteva zile, Clujul a fost casă pentru patru jurnaliști
spanioli care, prin diferite workshopuri și alte activități
desfășurate, au reușit să ne insufle nouă, jurnaliștilor în devenire, o altă perspectivă asupra a ceea ce trebuie să faci pentru
a ajunge un jurnalist adevărat.
Belen Etxebarria, Juan Manuel Tapia și David Velasco,
pentru că despre ei vorbesc, sunt o parte dintre jurnaliștii
spanioli care au dorit să vină și să ne împărtășească din vasta
lor experiență lucruri noi sau chiar cunoscute, dar cărora nu
le-am dat prea multă importanță până acum.
Mi-a atras atenția un lucru pe care credeam că îl stăpânesc
foarte bine și anume munca în echipă, de altfel unul dintre
cele mai importante puncte de realizat pentru ca lucrurile să
meargă pe un făgaș normal în orice domeniu, printr-o activitate simplă și amuzantă în acelși timp; mi-am dat seama, atât
eu cât și colegii mei, că noi nu suntem obișnuiți să lucrăm în
echipă și nici măcar nu încercăm să facem asta. În cazul meu,
aș putea să mă pronunț spunând că orgoliul și dorința de a
mă evidenția sunt principalele motive care mă împiedicau să
fac asta și, atenție, spun „mă împiedicau” pentru că acum pun
mare accent pe acest lucru, deoarece, în opinia mea, munca în
echipă este motorul oricărei firme, întreprinderi, redacții etc.
Am luat parte la dezbateri pe diferite teme și cel mai important este că a trebuit să ne susținem punctul de vedere în
fața tuturor fără inhibiții și cu un plus de încredere în ceea
ce spunem, pentru a fi mai convingători. La un moment dat,
chiar a trebuit să susțin cu agumente solide un lucru în care
eu una nu credeam, pentru că de așa natură era activitatea
pe care trebuia să o desfășurăm. Asta mi-a demonstrat încă o
dată că nu întotdeauna se întâmplă lucururile așa cum dorim
noi și, de cele mai multe ori, trebuie să ne conformăm și să ne
adaptăm la ceea ce ni se cere.
Obiectivitatea în jurnalism a fost un punct forte, auzit frecvent în discursurile jurnaliștilor spanioli. Problema este că la
noi, în presă, acest lucru nu prea are aplicabilitate. În teorie
sună frumos și o știm toți, doar că în practică e foarte greu de
pus. Să subliniem faptul că există diferențe majore între presa
din România și cea din Spania. Există diferențe de cultură, de
mentalitate, economice și mai putem continua... Toate acestea
își pun amprenta în mass-media, astfel că nu prea par ușor
de pus în aplicare principiile și valorile evidențiate de ei. Și,
cu siguranță, nici ei nu le pot pune chiar pe toate în practică,
din simplul motiv că nu trăim într-o lume perfectă sau într-un

glob de cristal în care să nu fim atinși de nimeni și de nimic.
Pentru mine a fost o experiență interesantă și nouă și voi și
explica de ce. A fost interesant prin prisma faptului că am văzut
prin ochii unor oameni dintr-o altă țară, diferiți și totodată
cu experiență în domeniu, jurnalismul și am beneficiat și de
păreri și sfaturi personale. Atât noi am avut de învățat de la ei,
cât și ei de la noi: „Vreau să vă multumesc pentru că și noi am
învățat multe lucruri de la voi”, a spus Juan Manuel la sfârșit.
Deși în mare măsură am fost de acord cu cele spuse de
specialiștii spanioli, pe alocuri am avut rezerve, deoarece au
încercat oarecum să ne creeze modelul jurnalistului spaniol,
în timp ce asupra noastră plana viitorul muncii în presa românească.
Am apreciat faptul că sunt oameni simpli, fără prea multe
pretenții, sunt oameni dechiși și doritori să îți răspundă tuturor
întrebărilor într-o manieră optimistă.
Dincolo de ceea ce ține de jurnalism, ne-au arătat faptul

că Spania, dincolo de toreadori, fotbal și ceea ce mai știm noi,
este o țară frumoasă, cu tradiții, cu locuri de care nu aveam
habar că există și multe alte lucruri interesante. Prin câteva
filmulețe prezentate, am realizat că, în general, o țară nu
se poate identifica doar prin câteva nume celebre sau orașe.
Înseamnă mult mai mult. Ni s-a demonstrat faptul că, deși
credeam că știm multe despre această țară, rămâne doar o
impresie.
Finalul întâlnirilor nu a fost unul trist, deoarece ne vom
revedea și în decembrie cu doi dintre ei, respectiv Juan Manuel Tapia și Belen Etxebarria. Sperăm că ne vor surprinde
cu noi activități și lucruri din care să avem doar ce învăța, iar
sfaturile lor să contribuie la eventualul nostru succes în domeniu. (Articol publicat după prima întâlnire cu partenerii
spanioli de la ARJE)

livestream.com/ub2tv

Antonia Georgiana Duma

DeZbatere
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Ce posibilități de angajare
crezi că ai după ce termini facultatea?
Viitorul sună bine. Sau asta vrem să credem, cei mai mulți jurnalistului sau tomurile profesorului. Cum trec anii, spre
dintre noi. Cu destul timp înainte de a intra pe porțile facultății, finalul studiilor, întrebarea revine tot mai des. Acum, la final
suntem întrebați, din stânga sau din dreapta, cum ne vedem de VEHMED, reluăm această spinoasă problemă.
viitorul purtând halatul de medic, roba de avocat, pixul
După ce termin facultatea, vreau să plec în strainătate
pentru studiile de masterat. Mi-ar plăcea să studiez ceva
legat de fashion journalism și, în timpul masterului, să
fac un internship la o revistă de modă din străinătate.
Sper ca într-un final să mă pot angaja în cadrul unei
astfel de publicații.
Romana Iulia Pop
După finalul facultății, aș dori să urmez studii masterale în străinătate, pe tema jurnalismului cultural,
eventual făcând practică într-o revistă de profil. Ca și
job, mi-aș dori să lucrez în cadrul unei reviste care să se
axeze pe muzică sau pe literatură.
Flavia Dima
Viitorul de după terminarea facultății nu îmi este conturat clar în minte încă. Ideal ar fi să am posibilitatea de
a urma un program de masterat de Film Studies și să pot
lucra în calitate de critic de film la o publicație cu acest
profil, însă mă gândesc foarte mult și la posibilitatea de
a lucra la radio.
Cătălina Mătăsaru
Nu aș putea spune exact ce am de gând să fac după
ce termin facultatea. Cu siguranță vreau să-mi continui
studiile cu un masterat și, de ce nu, un doctorat, dar încă
nu m-am decis la o temă anume pe care aș vrea să mă
axez. Poate voi deveni profesor, poate voi fi editor, who
knows what the future holds?
Cătălina Ciolan
Consider că există multe posibilități de angajare după
terminarea facultății, cu condiția ca un student să se implice mult în timpul acesteia. Experiența acumulată din
proiecte, în special, m-a ajutat de exemplu să îmi găsesc
un loc de muncă în domeniu. Este foarte important să
te implici și în activități de voluntariat, deoarece acolo
ai șansa să cunoști oameni care te pot ajuta să îți găsești
locul de muncă dorit.
Mădălina Hodorog
Deocamdată, nu pot să spun ceva sigur legat de acest
subiect. Sunt încă în formare, îmi doresc să continui
studiile. Cred că momentul angajării este o provocare
pentru fiecare de a-și etala abilitățile adunate de-a lungul
timpului, într-un dosar. Acum îmi centrez atenția asupra
lucrurilor de bază de care voi avea nevoie în viitoarea
mea profesie.
Ioana Gale
În momentul de față, îmi pun speranțele de cariera
în montajul video sau filmări, fie că sunt de studio sau
pe teren. Mă atrage atât ideea de a fi un cameraman
freelancer cât și editor de imagine. E ceva timp deja de
când am început să le practic ca hobby. Alternativ, aș
dori să lucrez în promo sau regie.
Adrian Vasian

în România, inclusiv jurnalism de jocuri video merge
foarte bine la noi în țară. Personal, cred că, dacă îți place
un anumit domeniu, se poate face jurnalism din el.
Cosmin Silaghi
Sincera să fiu, cred că e o lege a atracției. Pură. Eu
cred că, dacă îți dorești ceva cu adevărat, se întamplă.
Evident, nu se rezolvă lucrurile din inerție. Trebuie să
vrei să muncești. E voință. Personal, stau relativ bine la
acest capitol. Însă tot timpul e loc de mai bine. Tot ce
contează e să îți menții, cumva, entuziasmul, energia,
voința și motivația la un nivel ridicat. Și să nu uiți de
curiozitate! Curiozitatea e ingredientul cheie.
Ruxandra Pătrașcu

În principiu, nu doresc să lucrez ca reporter, mai degrabă pe partea tehnică sau în relații cu media, sau
domenii legate de media, precum publicitate. Mă atrage
tehnicul mai mult decât partea de scriitură.
Călin Crețu

Posibilitățile de angajare după terminarea facultății
par a fi multe, mai ales pe paginile online de angajare.
Însă șansele de a te angaja se diminuează în momentul
în care ești într-o serioasă căutare a unui job „Soarta”
ta ajunge în mâinile norocului. Însă, atunci când știi cu
adevărat ce îți dorești în privința domeniului în care vrei
să lucrezi, nu-ți rămâne decât să încerci, iar și iar și iar.
Dumitrița Haja

Sincer, cred că te poți angaja în orice domeniu jurnalistic, chiar dacă este nișat. Nu doar televiziunea merge

Când m-am apucat de această facultate nu am pornit
cu ideea concretă de a fi un jurnalist. Nu îmi era în plan
să o termin. Scopul principal a fost să compensez un

vis ruinat. În tinerețe, cu exces de zel și naivitate, îmi
propuneam să le știu pe toate, dar, după cum vă puteți
da seama, realitatea s-a strecurat în univesul meu feeric
și mi-a zis că nu se poate să le știu pe toate sau cel puțin
nu foarte bine. După o „depresie” de cam un an, am
ajuns la concluzia că e imposibil să mențin un stilul de
viață rupt de haosul cu care eram obișnuit. Motiv pentru
care am decis să compensez capacitatea de a le ști pe
toate cu o capacitatea de a găsi informație. Jurnalismul
mi se parea cea mai bună direcție în ceea ce privește
satisfacția nevoii mele intelectuale. Circumstanțele fac
ca la începutul primului semestru să îmi fie prezentată
o latură a televiziunii care e ascunsă de public, editarea
audio-video. Ca rezultat al acestei „inițieri”, m-am concentrat predominant pe acest domeniu, care era și este
o activitate exrtracuriculară. Am ajuns în momentul de
față să o pun mai presus de cursuri și a examenelor. Sunt
fericit să spun că, deși în primul an mi s-a oferit un loc
de muncă la una din televiziunile locale, doar pe baza
experienței și recomandărilor pentru editare video. De
asemenea, am primit recent o ofertă de freelancer. Personal, deși mi se pare interesant să mă plimb în țară sau în
lume, nu îmi fac griji în ceea ce privește activitatea mea
profesională în momentul în care îmi voi încheia relația
cu facultatea, prematur sau nu. Dar nu asta vreau să fac
în viață, o văd doar ca o modalitate de finanțare pentru
alte proiecte, mai grandioase, megalomane.
Aurelian Rus
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