În contextul în care implicarea creștinilor în mass-media oscilează între provocare și necesitate,
Colegiul Biblic Est European pregătește profesioniști pentru răspândirea mesajului Evangheliei în
forme noi, dar și oameni de caracter gata să fie o voce credibilă în peisajul mediatic românesc.
Secția Jurnalism Instruire Media oferă o pregătire complexă abordând toate mijloacele de
informare/comunicare în masă. Studenții sunt/ vor fi provocați să-și dezvolte aptitudinile cu
profesionalism în lumina perspectivei creștine despre lume și viață.
Aplicabilitatea cursurilor constituie o preocupare majoră pentru cadrele didactice din țară și
străinătate (profesioniști mass-media cu vastă experiență în domeniu). De aceea oferim o bază
materială de excepție:
- stații de montaj Mac
- camere video SD și HD
- aparatură foto digitală SLR
- aparatură studio mobil
- studio radio
- secție de specialitate în cadrul bibliotecii.

Vizitează www.cbee.ro pentru mai multe informații.

Design grafic

1. Principii de design grafic
2. Photoshop
3. InDesign
4. Grafică vectorială

20
40
40
40

Fotografie

1. Fotojurnalism
2. Fotografia de eveniment
3. Fotografia comercială
4. Editare foto

20
20
20
20

Comunicare
audio - vizuală
1. Comunicare pe radio
2. Producție radio
3. Editare radio
4. Set up radio
5. Transmisie Live
6. Principii de filmare
7. Adobe Premiere
8. Editare video
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Admitere

Înscrierea se face la sediul CBEE.
1. Completarea dosarului de înscriere și depunerea acestuia la secretariatul colegiului.
Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:
a. Formularele de înscriere completate. Acestea va vor fi trimise în urma exprimării intenției
dumneavoastră de a va înscrie la admitere.
b. Diploma de bacalaureat, în original. Pentru absolvenții din acest an, confirmarea promovării examenului
de bacalaureat se poate face printr-o adeverință provizorie până la eliberarea diplomei. Candidații care nu au diplomă
de bacalaureat au posibilitatea să înceapă cursurile la zi. Creditele obținute la aceste cursuri vor putea fi echivalate în
momentul obținerii diplomei de bacalaureat.

c. Adeverință medicală.
d. Patru fotografii tip buletin;
e. Copie xerox de pe certificatul de naștere.
f. Achitarea taxei de admitere.

2. Prezentarea la un interviu în față unei comisii. Tema interviului: viața spirituală a candidatului, precum
și motivația înscrierii la CBEE. Interviul de admitere are loc în următoarele zile: până în data de 22 iulie
2016 și 22 septembrie 2016.
3. Prezentarea unui proiect în oricare din domeniile media: presă scrisă, internet, fotografie, etc., din care
să reiasă interesul candidatului pentru un anume domeniu media. Pentru mai multe informații, scrieți la
admitere@cbee.ro sau eebc@rdslink.ro
Programul de înscriere este zilnic de luni până vineri între orele 8 - 15 la secretariatul Colegiului.

