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Investeşte în oameni! – J.O.B.S. şi VEHMED, 
proiecte europene pentru creşterea calităţii învăţământului 

jurnalistic din România 
 
 
 Preocuparea pentru creşterea standardului de calitate în pregătirea studenţilor 

reprezintă o constantă a activităţii desfăşurate în Facultatea de Jurnalism a Universităţii 
Hyperion. În acest sens, universitatea este beneficiară a două proiecte cofinanţate din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013 pe două axe prioritare: 

1. J.O.B.S., Jurnalismul – ocupaţie în beneficiul societăţii, axa prioritară 
1:”Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere”; domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul 
superior” şi  

2. VEHMED, Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni 
şi ziare operate de studenţi pentru studenţi, axa prioritară 2:”Corelarea învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii”; domeniul major de intervenţie: 2.1”Tranziţia de la şcoală 
la viaţa activă”. 

Obiectivele generale ale J.O.B.S. sunt: 
1. Pregătirea unei forţe de muncă înalt calificate şi adaptabile în domeniul 

jurnalismului, capabilă să utilizeze, în mod eficient, cunoştinţele şi noile tehnologii 
existente. Totodată, proiectul îşi propune să contribuie la realizarea restructurării şi 
îmbunătăţirii sistemelor de educaţie universitară şi formare în domeniul menţionat.  

2. În cadrul proiectului se urmăresc dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de 
educaţie şi formare profesională inţială şi continuă, în vederea unei mai bune adaptări la 
nevoile în permanentă schimbare şi la evoluţiile rapide din economie, societate şi mass-
media. În vederea unei integrări durabile pe piaţa muncii, este necesară îmbunătăţirea şi 
actualizarea permanentă a abilităţilor şi cunoştinţelor furnizate de către sistemul de educaţie 
şi formare profesională iniţială, prin adaptarea la cerinţele angajatorilor. 

Aceste obiective se însoţesc, în mod firesc, de cele specifice: 
1.Îmbunătăţirea managementului universitar prin dezvoltarea curriculară şi creşterea 

relevanţei programelor de studii în învăţământul jurnalistic. 
 2. Creşterea capacităţii personalului implicat în dezvoltarea şi managementul 

calificărilor şi personalului implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare din 
cadrul Facultăţii de Jurnalism a Universitătţii Hyperion şi alte trei centre universitare, de a 
furniza calificări superioare, adaptate cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii prin 
repoziţionarea concordanţei dintre formarea pofesională asigurată de instituţiile de 
învăţământ şi cerinţele angajatorilor.  

3. Îmbunătăţirea managementului universitar prin facilitarea schimburilor de 
experienţă anuale pentru evaluarea şi compararea modalităţilor de studiu din alte facultăţi 
de profil din centre universitare din ţară.  

4. Extinderea oportunităţilor de învăţare şi afirmare ale studenţilor şi adaptarea lor la 
cerinţele viitoarei profesii. 
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 Cele două proiecte, J.O.B.S. şi VEHMED, se găsesc într-o relaţie de simbioză şi 
complementaritate perfectă. Astfel, VEHMED-ul, proiect strategic, realizat în parteneriat de 
către AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane Bucureşti, 
Universitatea Hyperion Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Universitatea 
Danubius Galaţi, Asociaţia Jurnaliştilor din România, Revista 22, Asociaţia Română 
pentru Managementul Proiectelor Bucureşti, SC Filmnotic Bucureşti şi Media 
Consulting Group Paris, îşi propune crearea unui mediu real în care 400 de studenţi să-şi 
dezvolte abilităţile practice şi să dobândească o minimă experienţă profesională care să le 
asigure competitivitate pe piaţa muncii. 

 În cadrul proiectului se vor crea ministudiouri TV şi redacţii de presă, vor avea loc 
sesiuni de dezbateri cu angajatori din industria media şi cu reprezentanţi ai diferitelor 
organizaţii şi instituţii care reglementează şi influenţează exercitarea profesiei de jurnalist 
(asociaţii profesionale, organizaţii patronale şi sindicale etc.). De asemenea, studenţii 
implicaţi vor beneficia de sesiuni de consiliere individuale pentru promovarea capacităţii 
profesionale. 

 J.O.B.S. şi VEHMED reprezintă aşadar expresia grijii constante manifestate de 
Universitatea Hyperion pentru un învăţământ la standarde înalte de calitate care să asigure 
absolvenţilor o inserţie rapidă şi corespunzătoare pe piaţa de muncă.  

  
 


