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Despre noi

Reprezentanța Comisiei Europene în România anunţă
rezultatele celei de-a patra ediţii a programului „Europa
jurnaliştilor din amfiteatre”, care se adresează
studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor înscrişi la
facultăţile cu profil jurnalistic și de comunicare din
România.

Priorităţi 2013
Ştiri
UE şi Rom ânia
În dialog cu UE
UE pentru tine
Link-uri utile

În total au participat în program şi au fost evaluate 37
proiecte, după cum urmează:
6 materiale audio (3 materiale realizate de
studenţii Universităţii "Babeş-Bolyai" din ClujNapoca, 1
material propus
de
studenţii
Universităţii din Piteşti, 1 material primit de la
studenții Universității din Oradea, 1 material
primit
de
la
Universitatea
”Constantin
Brâncoveanu” din Pitești - Facultatea de Științe
Administrative și ale Comunicării din Brăila);
18 materiale video (1 material realizat de
studenții de la Universitatea ”Vasile Goldiș” din
Arad, 2 materiale primite de la Universitatea
”Andrei Șaguna” din Constanța, 1 material primit
de la Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” din
Pitești - Facultatea de Științe Administrative și ale
Comunicării din Brăila, 4 materiale realizate de
studenții Universității din Pitești, 1 material primit
de la Universitatea din București, 3 materiale
realizate de studenții Universității ”Apollonia” din
Iași,
2
materiale
realizate
de
studenţii
Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, 1
material realizat de doi studenți de la
Universitatea
”Alexandru
Ioan
Cuza”
și
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”din Iași,
1 material primit de la studenții Universității din
Oradea, 1 material de la Universitatea ”Lucian
Blaga” din Sibiu, 1 material de la Universitatea
”Tibiscus” din Timișoara);
13 materiale online (6 materiale propuse de
studenţii de la Universitatea "Babeş-Bolyai" din
Cluj-Napoca, 2 materiale realizate de studenţii de
la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Centrul
Universitar Nord din Baia Mare, 2 materiale de la
Universitatea din București, 1 material realizat de
un student de la Universitatea ”Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, 1 material propus de o studentă
de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din
Suceava, 1 material realizat de o studentă de la
Universitatea Hyperion din București).

În urma evaluării au fost acordate următoarele premii:
La secţiunea materiale audio:
* Premiul I este acordat materialului “Rolul Serviciului
European de Voluntariat în dezvoltarea tinerilor din
România”, realizat de Adriana Solovei și Iulia Taraș,
studente în anul III la Universitatea Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca, secția jurnalism;
* Premiul II este decernat materialelor (la egalitate):

ec.europa.eu/romania/focus/26062013_castigatori_europa_jurnalistilor_din_amfiteatre_ro.htm
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* Premiul II este decernat materialelor (la egalitate):
“Impactul Anului European asupra cetățenilor”,
realizat de echipa Universității din Pitești compusă din
Raisa Arsenică, Georgeta Ciurea, Corina Ovedenie și
Alexandru Vlaicu, și “Fermierul român și noua politică
agricolă comună”, realizat de echipa formată din Oana
Alexa și Mihaela Pisuc de la Universitatea Babeș-Bolyai
din Cluj-Napoca, secția jurnalism;
* Premiul III este acordat materialului “Ce înseamnă
cetățenia europeană?”, realizat de Alexandra Maria
Busuioc (studentă), Marius Munteanu (student) și
Nicoleta Ciacu (doctorand), de la Facultatea de Științe
Administrative și al Comunicării din Brăila (Universitatea
“Constantin Brâncoveanu” Pitești).
La secţiunea materiale video:
* Premiul I este acordat materialelor (la egalitate):
“Abandonul școlar”, realizat de echipa compusă din
Adnana Mocian, Răzvan Peștean și Ionuț Șleam de la
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, secția
jurnalism, și “Petrila – între Decădere și Renaștere”,
realizat de Liana Coman-Sipeanu și Bianca-Alexandra
Lupu de la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, secția
jurnalism;
* Premiul II este decernat materialului “Restanțele
sistemului de educație”, realizat de Ioana Nechita
(Florea), George Lămășanu și Andrei Popovici de la
Universitatea “Apollonia” din Iași, departamentul
comunicare și relații publice;
* Premiul III este acordat materialului “Agricultura
pentru tineri”, realizat de echipa compusă din Alin
Florea, George Lămășanu și Cătălin Ionescu de la
Universitatea “Apollonia” din Iași, departamentul
comunicare și relații publice.
La secţiunea materiale online:
* Premiul I este decernat materialelor (la egalitate):
“Cum încalecă românii ultima barieră spre Europa”,
realizat de Cătălin Hopulele de la Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” din Iași, secția jurnalism, și
“România, o altfel de perspectivă pentru cetățenii
străini”, realizat de Ioana Nicolescu și Marinița Claudia
Pop de la Centrul Universitar de Nord Baia Mare,
departamentul jurnalism;
* Premiul II este decernat materialului “Un colț de rai
numit Roșia Montană poate fi salvat cu fonduri
europene”, realizat de Angelica Stângă de la
Universitatea Hyperion din București;
* Premiul III este acordat materialului “Fermele – un
mic colț de paradis”, realizat de Oana Szakacs de la
Universitatea
Babeș-Bolyai
din
Cluj-Napoca,
departamentul jurnalism.

Juriul a fost format din Simona Popescu, realizator la
Radio România Antena Satelor, Ovidiu Nahoi, realizator
la Money TV, Vlad Mixich, editor senior la Hotnews,
Roxana
Morea,
consilier
de
presă
în
cadrul
Reprezentanței Comisiei Europene în România, și
Georgiana Petcu, consultant comunicare.
Felicitări tuturor participanților și în mod deosebit
câştigătorilor celei de-a patra ediţii a programului
„Europa jurnaliştilor din amfiteatre” pentru subiectele
alese și materialele realizate. Pe lângă promovarea
materialelor desemnate câștigătoare către canalele de
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materialelor desemnate câștigătoare către canalele de
presă centrale şi locale, toţi studenţii premiaţi vor fi
invitaţi la Bucureşti, la sediul Reprezentanţei Comisiei
Europene în România, în a doua jumătate a lunii
septembrie, la ceremonia de decernare a premiilor.
Costurile de transport şi cazare pentru studenţii din
provincie sunt suportate de Reprezentanța CE.
În perioada următoare, vom lua legătura cu studenţii
care au fost premiaţi, pentru stabilirea detaliilor
organizatorice. Urmează a fi contactați cu prioritate
câștigătorii premiilor I și II, ce vor beneficia de o vizită
de studiu la instituţiile europene.
Persoane de contact:

Mihai Roșioru, ofițer de presă în cadrul Reprezentanței
CE, Mihai.ROSIORU@ec.europa.eu, telefon: +40 21 203
54 86, și Roxana Morea, consilier de presă
Reprezentanța
CE,
Roxana.MOREA@ec.europa.eu,
telefon: +40 21 203 54 32
Georgiana
Petcu,
consultant
comunicare,
gp@chelgate.com, telefon: +40 731 551 643
Pagini Utile
Clasamentul celorlalte proiecte înscrise în concursul
”Europa jurnaliștilor din amfiteatre” poate fi accesat aici
.
Proiecte premiate, încărcate pe internet:
“Ce înseamnă cetățenia europeană?”:
http://www.youtube.com/watch?
v=61s_CW099EY&feature=youtu.be
“Abandonul școlar”:
http://www.youtube.com/watch?
v=EiEjPrnTCRo&feature=youtu.be
“Petrila – între Decădere și Renaștere”:
http://www.youtube.com/watch?v=QUAtqi5XH7w
“Restanțele sistemului de educație”:
http://www.youtube.com/watch?
v=fKlloDdIY0Q&feature=youtu.be
“Agricultura pentru tineri”:
http://www.youtube.com/watch?
v=mQIpeLdcLUU&feature=youtu.be
“Cum încalecă românii ultima barieră spre Europa”:
http://www.opiniastudenteasca.ro/v1/index.php?
option=com_content&view=article&id=313084%3Acumincalec-romanii-ultima-barier-spreeuropa&catid=2447%3Aoameni-si-locuri&Itemid=1
“Un colț de rai numit Roșia Montană poate fi salvat cu
fonduri europene”:
http://studenthyperion.wordpress.com/2013/05/10/
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