
USM
Facultatea de Jurnalism și
Științe ale Comunicării

Facultatea are drept scop pregătirea cadrelor 
de înaltă calificare pentru sectorul mediatic, a 
specialiştilor în comunicare/relaţii publice, publici-
tate, precum şi a cadrelor pentru domeniul editorial, 
asistenţei informaţionale sau în domeniul biblio-
teconomiei.  

Echipamentul din laboratoarele instructive TV şi 
radio, precum şi sălile de computere şi biblioteca  
asigură în măsură deplină pregătirea studenţilor 
în baza tehnologiilor informaţionale moderne. 
Standardele educaţionale adoptate la facultate 
promovează profesionalismul, responsabilitatea 
socială, libertatea de exprimare  şi spiritul de creaţie.

Un om informat
este un om puternic

Ești o persoană creativă, energică, în căutare de 
noi experiențe? Dacă ești dispus să te consacre lu-
mii în care informația de ultimă oră este în mâinile 
tale, atunci nu ezita, vino la Facultatea de Jurnalism 
şi Ştiinţe ale Comunicării! Doar aici te vor încuraja 
să spui lucrurilor pe nume şi vei cunoaşte ceea ce se 
întâmplă în jur înaintea tuturor.

str. Alexei Mateevici, Nr. 60,  MD-2009, Chişinău
Tel: +373 22 57-76-01
Fax: +373 22 57-76-00

Web-site:http://jurnalism.usm.md

Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării



FACULTATEA JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE 
COMUNICĂRII MÂINE poate fi

FACULTATEA TA, IAR TU - STUDENTUL NOSTRU

VREI SĂ DEVII 
• Jurnalist
• Prezentator radio şi TV
• Director de ziare, reviste, posturi de radio şi TV
• Manager în instituţiile mass-media
• Comentator sau analist politic
• Ofiţer de presă în serviciile administraţiei publice cen-
trale şi locale
• Purtător de cuvânt al preşedintelui Republicii Moldova; 
prim-ministrului; miniştrilor; altor persoane publice
• Şef al serviciilor relaţii cu publicul  în cele mai presti-
gioase companii de afaceri din ţară
• Specialist în serviciile de presă ale Preşedinţiei, Parla-
mentului şi Guvernului
• Specialist în relaţii publice şi publicitate
• Editor sau redactor în edituri private şi de stat
• Bibliotecar
• Tehnoredactor,  designer de carte și publicații periodice
• Administrator de sisteme informaţionale şi produse 
multimedia
• Administrator de servicii de informaţii publice

ÎNSCRIE-TE LA FACULTATEA JURNALISM ŞI ŞTIINŢE 

ALE COMUNICĂRII A UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN 

MOLDOVA!

          DACĂ VREI SĂ FACI CARTE – VINO LA NOI

                               LA USM SE FACE CARTE!!!

FACULTATEA JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE 
COMUNICĂRII AZI este

Unica facultate de profil din Republica Moldova care are 
propriul post de radio on-line studenţesc „Unda Liberă 
Terrabit”.

Unica facultate de jurnalism din ţară care are un studio 
TV studenţesc.

Unica facultate de profil care dispune de un Centru 
editorial-poligrafic.

Unica facultate în cadrul căreia  la orele practice 
studenţii realizează:

- jurnale şi buletine de ştiri radiofonice şi TV;
- emisiuni tematice radiofonice şi TV;
- talk-show-uri;
- portaluri de ştiri, bloguri şi site-uri jurnalistice;
- ziare;
- reviste;
- cărţi;
- filme documentare televizate;
- clipuri pentru publicitatea socială şi comercială;
- campanii de presă;
- campanii publicitare. 

Unica facultate de profil cu un Centru de jurnalism on-
line performant și modern.

Unica facultate universitară care oferă:

- cele mai de calitate servicii educaţionale;
- cele mai progresiste metode de formare 
profesională;
- cele mai mari perspective de a deveni jurnalist;
- cele mai atractive oferte de angajare în 
instituţiile mediatice din ţară şi de peste hotare.

FACULTATEA JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE 
COMUNICĂRII  IERI a fost

Prima facultate universitară în domeniul jurnalismului şi 
al relaţiilor publice din Republica Moldova.

Fondatoare a primului post de radio comercial, de di-
vertisment „Unda Liberă” din Republica Moldova.

Prima şi unica facultate de profil din ţară care a avut 
reprezentanţi în echipa de jurnalişti la Jocurile Olimpice 
din Soci, în 2014.

Alma mater pentru cei mai de vază reprezentanți ai 
spaţiului mediatic-comunicaţional autohton.


