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COMUNICAT DE PRESĂ
Creează-ți propriul film pentru a te promova pe piața muncii!
București, 30 septembrie 2011
GODOT Cafe-Teatru – 11:00

”AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane, în parteneriat cu S.C.
Filmnotic S.R.L., anunță finalizarea, pe data de 30 septembrie 2011, a perioadei de
implementare a proiectului ”MediaLab – Laborator de formare a competențelor practice și
transfer de know-how în industria media”, cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1:
“Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, număr de referință pentru contractul de finanțare
nerambursabilă POSDRU/22/2.1/G/39126.
Proiectul s-a derulat pe parcursul a 24 de luni și a avut ca obiectiv dezvoltarea
competențelor și abilităților practice pentru ocuparea rapidă pe piața muncii în domeniul media,
a tinerilor absolvenți.
Grupul țintă a fost reprezentat de 24 de studenți din anii terminali, din cadrul facultăților
de profil media.
În urma implementării proiectului au fost obținute rezultatele:
 24 studenţi din sistemul universitar acceptaţi în proiect;
 3 evenimente de transfer de know-how sustinute de consultanţi internaționali în industria
media cu participarea a 24 de studenţi;
 5 evenimente de formare de competenţe generale necesare în industria media, cu
participarea a 24 de studenți;
 16 zile de formare profesională teoretică în aspecte specifice industriei media;
 20 de evenimente de formare practică (17 producții pilot de scurt metraj și 3 proiecte pilot de
emisiuni TV);
 parteneriate cu universităţile media privitoare la stagiile de practică realizate de către
studenţii implicați în cadrul proiectului;
 parcurgerea de către 17 studenţi a ciclului de concepţie – producţie – vânzare a produselor
media;
 film educaţional privind experienţa studenţilor în producţia media, pus la dispoziția
universităţilor la sfârşitul proiectului;
 18 scenarii de proiect pilot de film de scurt metraj elaborate de fiecare student;
 18 scenarii de emisiuni TV elaborate de fiecare student;
 3 proiecte pilot de emisiuni TV complexe realizate cu implicarea tuturor celor 17 studenți;
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 17 proiecte pilot de film de scurt metraj și un film educațional “the making off”;
 17 secţiuni web de prezentare a proiectelor pilot şi a autorilor;
 20 de broşuri de prezentare a fiecărui proiect pilot de film de scurt metraj distribuite în
industria media;
 Promovarea către televiziuni și alte entităţi din media renumite a „produselor media”
realizate de fiecare student;
 10 studenți au primit oferte neangajante pentru un loc de muncă din partea unor entităţi din
industria media interesate;
 17 studenți dețin competenţe specifice industriei media îmbunătăţite.
Cu ocazia închiderii proiectului, se va organiza o conferință de presă, ce va avea loc în
data de 30 septembrie 2011, ora 11:00, în incinta Godot Cafe-Teatru, strada Blănari, nr. 14,
sector 1, București.

