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Talking about employment, can we talk about strictly professional 
and strong criteria? What is the graduates’ from faculties of journalism 
level of training and general and specific knowledge? This study refers to the 
students’ – young aspirants to the journalist status – cultural and educational 
background. We analyzed the students’ from the Faculty of Journalism-
“Hyperion“ University level of training and their psycho-socio-
cultural characteristics, from the manager’s point of view, connected to the 
professional requirements of the European Union. I think we must look 
for “crisis solutions” and I tried to outline some elements to improve the 
students’ level of performance and to prepare the future journalists for the 
“confrontation” with employers in the Romanian press. Regarding long-term 
solutions, I find out but one: to make better the high school education. 
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 După o foarte lungă experienţă în presa scrisă, radio şi televiziune – iar mai nou ca 

senior editor pentru un site specializat de teatru şi pentru unul generalist – şi după o 
experienţă, şi ea îndelungată, de coordonator de practică a studenţilor jurnalişti, am ajuns la 
concluzia că abia vreo 20 de procente din tinerii care ajung să lucreze în presă au şi vocaţia 
acestei profesii – în sensul asumării nu numai a sistemului general de norme morale şi 
sociale propriu lumii civilizate, Europei comune din care România face parte (acum chiar şi 
din punct de vedere politico-economic şi administrativ), ci şi al unui bagaj de cunoştinţe 
minimal pentru integrarea profesională (şi vorbim aici de integrare în oricare dintre 
instituţiile de presă din Uniunea Europeană). Nu am neapărat în vedere abilităţi şi 
competenţe înalte, pentru că acestea, într-un timp convenabil, pot atinge standardul optim, 
cu condiţia ca tânărul aspirant să beneficieze de un program de practică foarte bine condus 
şi controlat.  

 Voi analiza în cele ce urmează o parte dintre cauzele unui tablou din ce în ce mai 
sărac al peisajului media românesc.  
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I. Statistici îngrijorătoare 
 
a. Întrebări 
La fiecare început de an universitar încerc să-i cunosc pe viitorii mei studenţi cu 

ajutorul unui chestionar care cuprinde, în afară de specificarea anului de absolvire a 
liceului, a profilului liceului şi a secţiei absolvite şi, fireşte, a numelui, următoarele 
întrebări:  

1. Ce urmăriţi cu predilecţie – radio sau tv? 
2. Care este cotidianul preferat? 
3. Care sunt posturile tv pe care le frecventaţi?  
4. Ce emisiuni tv nu aţi rata?  
5. Care sunt primii trei jurnalişti tv în topul preferinţelor dv.? 
6. Care este ultima carte pe care aţi citit-o? 
7. Ce hobby aveţi? 
8. De ce aţi ales Facultatea de Jurnalism?  
 
 Prevalează cele referitoare la televiziune, întrucât aceasta este aria mea de interes 

profesional şi didactic. Subliniez faptul că ei au răspuns cu deschidere îndemnului meu de a 
fi sinceri şi, cu un zâmbet complice, mi-au spus că nu sunt primul profesor cu o asemenea 
iniţiativă. Observaţiile mele asupra unui eşantion1 de 400 de studenţi aflaţi la începutul 
primului an de studii (cu vârste cuprinse între 19 şi 24 de ani) şi eşalonaţi pe ultimii trei ani 
universitari (2009-2011) dezvăluie o relaţie destul de fragilă, chiar vulnerabilă, a tânărului 
aspirant cu meseria pentru care a pornit să se pregătească. Şi aici nu vorbesc numai de 
cunoştinţe, ci, mai ales, de disponibilităţi, de gust, de preocupare pentru un domeniu sau 
altul. De un fond aperceptiv care să-i permită o abordare cu discernământ a problemelor cu 
care se confruntă cetăţeanul cu drept de vot. 

 Cu mulţi ani în urmă, când am început să le cer „bobocilor” să răspundă unui 
asemenea tip de chestionar, am făcut-o doar de dragul de a-i cunoaşte şi cu intenţia de a 
face, astfel, cât mai eficient sistemul de predare. Metoda mea fiind una interactivă, am 
nevoie de centre de forţă, de grupuri de câte 2-3 studenţi cu un grad mare de adecvare la 
temă. Ca argument al unui atare demers aduc şi aserţiunea Cameliei Gina Maria Rus: 
„Comunicarea didactică are ca scop îndeplinirea anumitor obiective ce au ca finalitate 
învăţarea eficientă. Se are în vedere realizarea obiectivelor pedagogice, transmiterea unor 
conţinuturi purtătoare de instruire şi nu în ultimul rând implicarea afectivă în învăţare. 
Există anumite nevoi de relaţionare care reprezintă în acelaşi timp şi obiectivele oricărui 
proces de comunicare: nevoia de a spune, nevoia de a fi ascultat şi înţeles, nevoia de a fi 
apreciat, nevoia de a influenţa.”2 Or, pentru toate acestea, cunoaşterea şi încrederea 
reciproce sunt esenţiale. 

 Cum, într-o majoritate covârşitoare, rezultatele chestionarului se repetau de la un an 
la altul, în 2009 m-am hotărât să purced la o analiză aprofundată a pregătirii viitorului 
jurnalist, de la statusul iniţial (al „bobocilor”) până la momentul evaluării (absolvenţilor 
noştri) pe piaţa muncii. Ceea ce am făcut nu este un sondaj propriu-zis, ci am folosit 
gruparea naturală a subiecţilor, ceea ce se apropie cel mai mult de tipul „cluster” de 
eşantionare3.  

 
b. Răspunsuri 
Cele 400 de chestionare ale studenţilor înscrişi în ultimii trei ani la Facultatea de 

Jurnalism a Universităţii „Hyperion”, pe care le-am avut în vedere, pun în lumină lipsa unui 
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interes real pentru actualitatea socială, economică, politică din România sau de oriunde 
altundeva. Majoritatea celor care au răspuns optează pentru zonele de divertisment, cu 
accent vădit pe monden. Cel mai îngrijorător mi se pare faptul că, deşi acum studenţi, aceşti 
tineri nu obişnuiesc să urmărească emisiunile informative din prime-time.  

1. La întrebarea Ce urmăriţi cu predilecţie – radio sau tv?, doar 33% au optat pentru 
unul sau celălalt dintre canalele de comunicare. 5 % au declarat că au una sau două 
emisiuni preferate pe care încearcă să nu le piardă, iar restul de aproape 62 % a declarat că 
urmărirea unui program este mai degrabă o chestiune de conjunctură – dacă sunt în maşină 
ascultă radio (FM), iar dacă sunt acasă preferă televizorul. Există, în fiecare an, câte 2-3 
studenţi care declară că nu au televizor acasă şi că, doar foarte rar, urmăresc vreun program 
tv pe computer. 

2. La întrebarea Care este cotidianul preferat, 29 % le-au menţionat pe cele cu profil 
sportiv (Gazeta Sporturilor şi ProSport – în această ordine), 22 % Jurnalul naţional, 7 % 
Evenimentul zilei, iar restul a declarat că nu caută un cotidian anume – tinerii citesc ce le 
pică în mână, tabloid să fie: Libertatea, Click, Cancan (nu neapărat în această ordine) şi, în 
ultimii doi ani, ziarele gratuite Adevărul de seară şi Ring. 

3. La întrebarea Care sunt posturile tv pe care le frecventaţi?, răspunsurile au fost 
ceva mai bine conturate. Astfel, 25% dintre subiecţi au pus pe primul loc postul ProTv, 
19% Antena 1 şi Antena 2, doar 9% posturile de ştiri Antena 3 şi Realitatea, 7 % au 
recunoscut că se uită la OTV, tot 7 % se uită la Acasă şi la Romantica, 17 % frecventează 
canalele de muzică (evident, nu clasică) şi doar 6 % din telespectatorii studenţi la 
Jurnalism-Hyperion preferă Televiziunea Publică. Restul de aproape 10 % se împarte între 
canalele de nişă: Discovery, Animal Planet, Zone Reality, cele care prezintă filme etc. Şi, ca 
un accent de culoare, un student care acum este în an terminal se uită la… desene animate. 

4. La întrebarea Ce emisiuni tv nu aţi rata?, majoritatea covârşitoare, 59%, s-a axat pe 
divertisment: sitcomuri, producţiile Grupului Divertis (Divertis Mall & Serviciul Român de 
Comedie), Cronica cârcotaşilor, Agentul VIP, Te pui cu blondele şi chiar reality show-urile 
mai mult decât îndoielnice (ordinea nu este cea procentuală). 15 % declară că preferă talk-
showurile: nu toţi au numit emisiunea, dar au menţionat Profesioniştii, Garantat100%, 
Tănase şi Dinescu. Pentru rezultatele care urmează nu am luat în considerare nici postul tv, 
nici titlul emisiunii, ci doar genul publicistic: doar 11% (consider că pentru nişte viitori 
jurnalişti procentul este infim) urmăresc constant emisiuni informative, 10 % au indicat 
programe muzicale prezentate de canalele specializate, 7 % se îndreaptă exclusive către 
filme, iar restul procentelor se împarte între emisiunile posturilor de nişă amintite. 

5. La întrebarea Care sunt primii trei jurnalişti tv în topul preferinţelor Dvs?, numele 
cel mai des vehiculate sunt Huidu şi Găinuşă, Andreea Esca, Cristian Tudor Popescu (deşi, 
atenţie!, nu este jurnalist tv, ci are doar statut de invitat), iar anul acesta a apărut şi Cristian 
Brancu. Interesant este că, deşi citesc tabloide şi se uită la emisiuni de divertisment, 
vedetele de carton nu au reuşit să intre în topul preferinţelor. Interpretez că, la acest punct, 
studenţii au citit în subtext intenţia mea de a întreba „care este modelul tău de jurnalist?”. 

6. La întrebarea Care este ultima carte pe care aţi citit-o?, situaţia tinde să devină 
tragică. Majoritatea – 48% – recurge la titluri din bibliografia pentru bacalaureat, fără să 
specifice autorul (care, deşi nu este cerut expres în chestionar, cred că se cade a fi 
menţionat – fac mea culpa şi la următorul set de chestionare, ameliorat, voi face cuvenita 
specificaţie). Un număr încă timid de studenţi notează, mai ales anul acesta universitar – 12 
% –, titluri din colecţiile vândute cu cotidiane, ceea ce consider a fi un motiv de bucurie şi 
speranţă. Doar 19% citesc „de-adevăratelea” clasici ai literaturii universale (procentul a fost 
însă crescut la începutul acestui an universitar, când am avut surpriza să constat că destul de 
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mulţi au ales Tolstoi şi Dostoievski). 12 % au trecut în chestionar titluri aparţinând 
literaturii motivaţionale. Restul de procentaj este reprezentat de răspunsuri care conţin o 
mulţime vidă (!). 

7. La întrebarea Ce hobby aveţi?, procentul de răspunsuri cu conţinut tinde spre 60, 
ceea ce mi se pare puţin. Sigur, nu este obligatoriu să ai un hobby, dar, din experienţă, am 
învăţat că atunci când are o minimă preocupare pentru un anumit lucru, copilul sau tânărul 
întrebat dacă are vreun hobby nominalizează acea preocupare. Pe cale de consecinţă, 40% 
nu au niciun fel de preocupare (citit, colecţionat, practicarea unui sport, implicarea în orice 
fel de activitate extracurriculară care să poată fi declarată). 

 8. La întrebarea De ce aţi ales Facultatea de Jurnalism?, majoritatea formulează 
interesul pentru vizibilitatea profesiunii de jurnalist.  

 
Menţionez că, la vremea la care am început acest studiu nu am avut în vedere o 

eşantionare pe categorii de vârstă şi sex. O voi face în cazul în care voi avea ocazia să 
dezvolt această temă. Mai mult chiar, mi-aş dori să reiau acest chestionar pe care să-l aplic, 
însă, şi la absolvire, pe acelaşi eşantion – o întreprindere posibilă, pentru că primele date pe 
care le-am centralizat sunt tocmai cele din chestionarele studenţilor care absolvă în această 
vară (2011) Facultatea de Jurnalism a Universităţii “Hyperion”. 

La concluzii asemănătoare ajungea, încă din 2002, şi conf. univ. dr. Sultana Craia: 
„Profesia de jurnalist atrage în ultima vreme un mare număr de tineri, care o percep ca pe o 
activitate spectaculoasă, lipsită de efort, agreabilă şi prestigioasă. Cei mai mulţi dintre ei 
cred că ea nu presupune decât un contact privilegiat cu personalităţile zilei şi ignoră 
condiţiile pe care le implică meseria, competenţele necesare, orizontul intelectual şi moral 
care ar tebui să fie indispensabil.”4 

 

 

II. Studenţii – background cultural nesatisfăcător 
 

Orice cadru didactic are ocazia, în întâlnirile prilejuite de seminare, să evalueze 
nivelul, iertată-mi fie formularea, de „cultură generală” pe care-l au studenţii, mai ales cei 
din primul an de studiu. De cele mai multe ori, într-o grupă de 20-25 de studenţi abia dacă 
găseşti trei-patru cu care să construieşti un dialog care presupune conexiuni culturale cu 
domenii sau cu elemente care nu intră în zona lor de interes imediat.  

 
a. Studiu de caz  
 Am ales să vă prezint unul dintre cazurile cu ocurenţă periodică şi cu deznodământ 

de fiecare dată previzibil: povestea „geamului ciclop”5. Orice nespecialist într-ale tehnicii 
de audiovizual înţelege, făcând legătura cu numele, care este funcţionalitatea acestui... 
„ciclop”. Ei bine, la începutul fiecărui an, când le prezint „bobocilor” laboratorul tv şi le 
vorbesc despre acest element, nu ratez să-i întreb care este numele celui mai cunoscut 
ciclop. Prea rar am bucuria unui răspuns corect (la o grupă din trei). În caz de eşec, aplic 
următoarea întrebare: ce este acela un ciclop? Aici am şansa să-mi răspundă, de fiecare dată 
40-60% dintr-o grupă. Prind curaj şi deschid tirul întrebărilor: Al cui fiu era Polifem? Cine 
l-a învins şi cum? Cum i-a zis Ulise lui Polifem că-l cheamă? De unde ştim noi această 
întâmplare şi multe altele asemenea? Etc. etc. etc. Fireşte, pentru majoritatea acestor 
întrebări, din păcate, doar eu am răspuns. Frustrant. Aceeaşi situaţie şi în aceeaşi termeni de 
cantitate şi de calitate a răspunsurilor se repetă în fiecare toamnă. 
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 Manualul de Literatură universală pentru clasa a XI-a cuprinde Iliada şi Odiseea. Iar 
elevii care nu prea se-ndeamnă la citit au la dispoziţie o sumedenie de digesturi (chiar dacă 
noi, părinţii şi profesorii nu prea suntem de acord cu acest mod de a ajunge la capodopere).  

Aceleaşi momente de tăcere au ţinut loc de răspuns şi când s-a întâmplat să fac, de 
pildă, o referire la Regele Lear. Şi exemplele din activitatea mea la catedră pot continua. 
Quod erat demonstrandum. 

 
b. Soluţii de criză 
Ce putem face? Cum putem noi, cadrele didactice din facultăţile cu profil umanist, 

completa cunoştinţele de care viitorii noştri absolvenţi au neapărată nevoie?  
Cred că o soluţie pe termen scurt ar fi inserarea de informaţii ori de câte ori contextul 

de predare şi chiar şi de evaluare o permite. Cursul-hipertext. În acest sens, consider că sunt 
de preferat metodele conversaţionale de instruire a studenţilor. Cum ar arăta o stenogramă a 
unui asemenea curs? Ca o pagină web. Iată, prezentăm laboratorul tv, între platou şi regie 
există geamul ciclop... şi... vorbim despre ciclopi, Polifem, Odiseu, Homer etc. Cu fiecare 
curs, cu fiecare profesor prezent la catedră, orizontul de cunoştinţe al studenţilor s-ar lărgi 
de la o zi la alta. 

O altă soluţie pe termen scurt – dar cu un efort de ordin administrativ şi financiar 
considerabil – ar putea fi organizarea în universitate a unor cursuri (facultative) de nivel 
mediu, pe domenii de interes, comune pe grupuri de facultăţi. Atâta vreme cât aceste 
cursuri sunt facultative, se poate pune problema eficienţei tocmai din perspectiva cauzelor 
care au dus la înfiinţarea lor. Răspuns: nu-i obligăm pe studenţi să frecventeze aceste 
cursuri, dar îi sancţionăm pentru nivelul scăzut de cunoştinţe generale. 

Circulă, în media electronică, un material referitor la situaţia învăţământului şi atribuit 
unui cadru universitar din Timişoara. Se non è vero, è ben trovato şi îmi permit aici să-l 
citez6: „Există materii axate pe competenţe (a învăţa engleză, franceză ori muzică înseamnă 
să ştii vorbi engleza, franceza, respectiv să cânţi, fluieri sau fredonezi melodii). Există 
materii bazate pe cunoştinţe (istoria, geografia, anatomia şi zoologia, de pildă). Există 
materii intermediare, ca biologia şi chimia, în care competenţele şi cunoştinţele sunt 
complementare. Cultura generală e alcătuită doar din cunoştinţe. Educaţia axată pe 
competenţe naşte monştri, fiindcă a şti cine a pictat Gioconda e o cunoştinţă, nu o 
competenţă.” 

Sigur, se poate ivi şi următoarea întrebare: De ce este nevoie ca tinerii să aibă 
asemenea cunoştinţe la purtător, atâta vreme cât există internet şi există telefoane ieftine cu 
acces la internet (tot la purtător), astfel încât, dacă au nevoie de o informaţie, o capătă în 
timp record? În ceea ce mă priveşte, cred în următorul răspuns: Pentru că o evoluţie psiho-
socială, culturală şi spirituală a fiecăruia dintre noi – absolut necesară în procesul de 
interrelaţionare umană pe diversele paliere de vârstă – nu poate exista în absenţa unor 
repere comune. Nu-i poţi spune iubitei că are zâmbetul Giocondei dacă nu ştii de 
existenţa... acestui tag (Ce cauţi? Unde cauţi? Sau dai search pe zâmbet?) 

Mai mult, poate, decât ceilalţi studenţi, tinerii de la Jurnalism trebuie să ajungă la 
nivelul optim de cunoştinţe generale, care le-ar permite să se simtă ca peştele în apă în orice 
departament ar lucra. Nu contenesc să le spun studenţilor că pe piaţa de presă, atât de 
nesigură astăzi, trebuie să te poţi descurca la fel de bine şi în politică, şi în economie, şi în 
probleme de justiţie, sociale, în domeniul sportiv sau cultural.  

 Soluţii... Pe termen lung există o singură, doar o singură soluţie: restructurarea 
învăţământului preuniversitar. 
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III. Evaluarea tânărului candidat la angajarea în presă  
 

 Am încercat, în aceste pagini, să-i ofer eventualului angajator un crochiu cu ajutorul 
căruia să îşi facă o idee asupra ofertei de forţă de muncă specializată. Să cunoască lacul în 
care va pescui. Astfel, cu un orizont de aşteptare adecvat ofertei generale, angajatorul îşi va 
putea adapta instrumentele de evaluare a tinerilor care declară că vor să fie jurnalişti. Cum 
marii patroni de trusturi de presă şi-au ales ca directori ziarişti cu vizibilitate maximă în 
peisajul nostru media, nu trebuie să avem nicio îndoială că aceştia din urmă ştiu exact ce 
vor. 

 
a. Cine sunt angajatorii 
George Arun7 a scris, la 4 martie 2011, pentru Deutsche Welle, un comentariu care ne-

ar putea fi de folos dacă vrem să privim în termeni obiectivi întreg procesul de evaluare a 
noilor angajaţi care bat la porţile mass-media. 

Până să vedem dacă există criterii ferme, strict profesionale, la angajare, şi care este 
nivelul de pregătire şi de cunoştinţe generale şi specifice al absolvenţilor de facultăţi de 
jurnalism, voi fi de acord cu George Arun care pune degetul pe rană: presa noastră cea de 
toate zilele „nu are capacitatea să facă o expertiză şi să pună un diagnostic corect asupra 
unui eveniment ori a unei stări de fapt din societatea românească”. De ce? Pentru că 
„patronii noştri autohtoni îşi fac jocurile prin trusturile lor de presă folosindu-se în primul 
rînd de lipsa de scrupule a jurnaliştilor bine plătiţi din conducere, dar şi de teama celorlalţi 
de a nu-şi pierde locul de muncă”.  

Boala jurnaliştilor aflaţi la început de carieră, după cum bine observă George Arun, 
este dorinţa de a fi originali cu orice chip, dar nu prin maniera profesionistă de a trata un 
subiect, ci prin dorinţa nebună de a încărca textul, fie el şi o simplă relatare a unui 
eveniment, de păreri personale, formulate cât mai dur. Tineri, dar cu pretenţii, nou veniţii 
nu au răbdare să se afirme prin muncă şi acumulare de cunoştinţe, ci vor să dea lovitura cu 
înjurături şi caracterizări grosiere.  

George Arun observă că „multe dintre editoriale sunt adevărate pamflete, aşa zisele 
articole de investigaţie sunt pline de supoziţii şi scenarii, documentarele sunt lipsite de 
coerenţă şi conţinut. Chiar şi ştirile poartă marca ziaristului care le-a redactat, pentru că 
ziaristul nostru nu se poate abţine să nu includă în ele calificative sau formulări la limita 
calomniei.”  

Ce avem? Pe de o parte, tineri absolvenţi de facultate (de jurnalism sau nu) cu o 
cultură generală firavă, care au învăţat, la şcoală, o specializare oarecare, dar care sunt 
grăbiţi şi fără răbdarea necesară pentru a construi o carieră. Dincolo de elementele teoretice, 
meseria, aşa cum ştie toată lumea, se mai şi fură. Cu condiţia ca tinerii să înţeleagă despre 
ce e vorba, să aibă răbdare, să treacă prin cât mai multe puncte de lucru (fie că e vorba de o 
televiziune, de un post de radio, de o agenţie de presă sau de un ziar) şi să lase pentru mai 
târziu sportul naţional al datului cu părerea.  

De cealaltă parte, un patronat care nu prea e interesat de ceea ce învaţă tinerii în 
facultate. Aici eu fac regulile, spune el, patronul, reguli care, uneori, au prea puţin de a face 
cu jurnalismul.  

Aşa că încă din start există o oarecare tensiune între cele două tabere. Nu-i nimic, 
lucrurile se rezolvă şi tinerii ajung pe piaţa muncii. Rezultatul este o presă aflată tot mai 
departe de standardele internaţionale. O presă de tip mahala, încă agreată de prea mulţi 
români, dar care, pe termen lung, nu poate decât să facă rău.  
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b. Stop cadru la „perioada de probă” 
Acum, un exemplu din presa audiovizuală. Iată cum stau lucrurile, într-o relatare a 

unui ziarist cu state vechi în audiovizual. Pentru lucrarea de faţă i-am solicitat lui Tomiţă 
Stoicuţ opinia asupra tinerilor care vin în număr foarte mare să se angajeze: „Mulţi 
absolvenţi acceptă să să se înscrie pe o listă, în aşteptarea eliberării unui loc de muncă. 
Imediat ce apare o oportunitate, sunt invitaţi la sediul televiziunii şi, după o discuţie 
minimală cu cei de la Personal, începe ucenicia la locul de muncă. Acolo poţi să-i vezi în 
toată splendoarea lor: pricepuţi într-ale calculatoarelor, jonglând cu internetul şi cu reţelele 
de socializare, dar incapabili de o conversaţie normală şi bulversaţi de descoperirea că ei 
trebuie să se adapteze regulilor de la noul loc de muncă şi nu invers. Trimişi pe teren, au 
probleme nu din cauza tehnicii, pe care ajung să o stăpânească foarte repede, ci din cauza 
precarităţii cunoştinţelor generale, care îi împiedică să înţeleagă evenimentele în 
profunzimea lor. Nu există practic o dorinţă de autodepăşire. Nimeni nu stă peste program, 
din proprie iniţiativă, şi nimeni nu concepe că ar fi cazul să muncească o lună-două fără a 
emite pretenţii financiare.  

Unele dintre aceste trăsături de comportament sunt specifice tinerilor din toate 
timpurile. Dar altele au legătură cu un proces de învăţământ încă static, învechit, nu 
suficient de exigent şi care, oricum, nu poate corecta decât parţial handicapul sever cu care 
studenţii vin din liceu, veriga cea mai slabă, probabil, a şcolii româneşti. În facultate, tinerii 
se pregătesc pentru multe, dar prea puţin pentru ceea ce este cel mai important: piaţa 
muncii. Sigur că şi aici înregistrăm o complicitate între studenţii care nu vor decât să obţină 
o diplomă şi profesorii care permit ca aşa ceva să se întâmple. Se înregistrează prea multe 
rebuturi la capătul unui ciclu de învăţământ.  

Dacă exigenţele la angajare ar fi mai mari, televiziunile, radiourile, presa, în general, 
ar fi într-un permanent deficit de personal. Dacă cei care bat la poarta afirmării ar fi mai 
bine pregătiţi, dacă diploma ar fi însoţită de un bagaj solid de cunoştinţe şi de o dorinţă 
continuă de autoperfecţionare, atunci suflul nou pe care ei îl aduc în mass-media ar fi mai 
mult decât o simplă vânare de vânt. Deocamdată, nu suntem în această situaţie.” No 
comment. 

 
NOTE 
 1. şi 3. Septimiu Chelcea – Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, 

Ed. Economică, 2004 
2. Camelia Gina Maria Rus – Proces, context, putere şi influenţă în actul comunicării, în 

volumul Conferinţa Internaţională Dezvoltare şi Integrare Europeană, Secţiunea C – Devoltări 
pedagogice în învăţământul contemporan, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2010, apărut sub egida 
„UBB 90” 

4. Conf. Univ. dr. Sultana Craia – Tineretul şi mass-media, în Analele  
Universităţii Spiru Haret, Seria Jurnalism, Anul III, nr. 3, USH, 2002  
5. Geamul de construcţie specială care desparte/leagă platoul de filmare (în televiziune) sau 

cabina de înregistrare (în radio) de regia tehnică. 
6. Dan Ungureanu – http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/inspaimintatorul-

invatamint-de-azi-text-scris-de-profesorul-dan-ungureanu-44269.html 
7. George Arun, Postul de radio Deutsche Welle DW-World.de 
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