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 În derularea Proiectului J.O.B.S. – Jurnalismul, Ocupație în 

Beneficiul Societății - studenții desfășoară o activitate susținută și  

interesantă în conceperea și editarea online, cât și print a publicației 

HyperFlash.  Actualizarea informațiilor în format  cotidian, comentariile 

profesionale ale diverselor evenimente interne și internaționale,  implicarea 

extrem de responsabilă a studenților în această activitate jurnalistică se 

desfățoară sub forma unei competiții formative,  care va fi răsplătită  prin 

concursul Tu scrii bine, Hyperflash te premiază!.  

  

         Concursul doreşte să descopere, să sprijine şi să promoveze creațiile de 

certă valoare jurnalistică, deschise tuturor abordărilor, căutărilor şi 

comentariilor pe teme diverse, trăite în spațiu românesc, dar și universal. 

Concurenţii se vor prezenta la concurs cu un grupaj de 2 articole pe 

următoarele secţiuni:  

1.Politic/Economic/Social/Opinii  

2.Magazin/Sport/ Cultural/Martor ocular 

3.IT/Life&Style/Media&Advertising/Viața studențească 

 

Lucrările de la secțiunile 1, 2, 3 vor fi editate în word, cu caracter 

Times New Roman, corp 12, la un rând şi jumătate. Acestea vor fi depuse în 

plic închis, fără a purta numele autorului și vor fi depuse la Secretariatul 

Facultății de Jurnalism în data de 10 mai 2012, ora 10. Asistentul de proiect, 

Alexandra Mărgărit-Enescu va numerota articolele si va trece numele 

corespunzător fiecărui articol pe o foaie ce va fi ulterior sigilată într-un plic 

care va fi deschis în ziua decernării premiilor. 



Evaluarea materialelor depuse pentru concurs va fi realizată de o 

comisie de specialitate, care nu va cunoaște numele autorilor și care va avea 

în vedere următoarele criterii: 

-creație jurnalistică; 

-originalitate; 

-claritate în construcția mesajului; 

-corectitudinea textului. 

 

 Organizatorii asigură confidenţialitatea materialelor transmise până 

ce juriul va delibera şi va stabili premianţii ediţiei. 

Concurenţii care au fost selectați la una dintre secţiuni  vor fi premiați 

în cadru festiv la data de 01.06.2012, ora 17. 

Concurenţii care nu vor trimite  toate materialele solicitate vor fi 

eliminaţi din concurs. 

Nu vor intra în concurs lucrările care vor fi trimise după 10 mai 2012, 

data limita de depunere a materialelor la Secretariatul Facultății de 

Jurnalism. 

 

 

N.B. 

Premiile, în număr de 4, vor  fi acordate concurenţilor numai în 

prezenţa acestora, în Sala de festivități de la etajul 6, Corpul a, Universitatea 

Hyperion, cu ocazia festivităţii de încheiere a concursului.  

 

 

 

Relaţii suplimentare pe site-ul redacției: 

www.hyperflash.ro  
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