Inceput de cariera cu Scoala de Studii Avansate in Jurnalism
Se
anunc cea de-a doua etap de admitere la ^coala de Studii Avansate în
Jurnalism pentru anul de studii
2013-2014

^coala de Studii Avansate în Jurnalism (^SAJ) este
un proiect al Centrului pentru Jurnalism Independent, iniciat în cooperare cu
^coala de Jurnalism din Missouri (SUA) _i Centrul de Formare Profesional a
Jurnali_tilor din Paris (Franca). ^coala
este conceput în baza unor programe postuniversitare avansate de pregtire a
jurnali_tilor _i a fost creat în conformitate cu cele mai înalte standarde
internacionale în jurnalism practicate în Europa _i Statele Unite ale Americii.

Sunt admise persoane care au studii superioare în
diverse domenii (_tiinte socio-umane, tehnice, arte, medicin _.a.). Corpul
didactic al ^SAJ este format din jurnali_ti notorii din Moldova, precum _i
instructori din strintate. ^coala asigur studencii cu echipament tehnic
pentru cursurile foto, video _i radio, precum _i cu alte materiale necesare
pentru deprinderea unor abilitci practice în domeniul jurnalismului.

Anul de studii dureaz zece luni, cursurile sunt
la zi _i implic frecvenc obligatorie. Printre principalele cursuri predate se
numar: Scrierea _tirilor, Jurnalismul radio-TV, Legislacia _i etica
mass-media, Jurnalismul on-line, Jurnalismul de investigacie, Jurnalismul
economic _i de afaceri, Fotojurnalismul, Management mass-media s.a. Începând cu
acest an de studii, se introduce un nou curs de jurnalism de date.

Studiile se fac în regim cu tax, care se achit
în trei trane. Cei mai buni studenci beneficiaz de burse, care implic
scutirea de taxa de studii sau reduceri la taxa de colarizare în timpul anului
de studii.
Certificatul de absolvire este obcinut în baza
unui proiect suscinut la finele anului de învcmânt _i este semnat de Centrul
pentru Jurnalism Independent (Licenca A MMII nr.033236, Ministerul Educaciei
RM) i de partenerii si – Organizaia Press Now (Olanda) i coala de
Jurnalism a Universitii din Missouri (SUA).

Selectarea candidacilor se face în baza dosarului,
care va cuprinde:
CVFormular (descarc de pe site-ul
www.scoaladejurnalism.md)Scrisoare de motivareTrei materiale jurnalistice (nu este obligatoriu
ca acestea s fi fost publicate anterior)Dou recomandriCopia diplomei de studii superioareCopia buletinului de identitate

Admiterea persoanelor selectate se va face în baza
dosarului depus, a unui test în scris _i a unui interviu.

Data limit de depunere a dosarelor este 26 iulie
2013, ora 18.00.Dosarele se pot depune la: coala de Studii
http://ijc.md
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Avansate în Jurnalism, str. Tighina 49/4, et.2, Chi_inuTel.: 92 94 40,
e-mail: iulia.buzenco@gmail.com

http://ijc.md
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