
Bursele JTI pentru Jurnaliști au scopul de a sprijini 
jurnaliștii care doresc să-și dezvolte cariera și să își 
consolideze experiența profesională la nivel european. 
Programul încurajează pregătirea profesională în do-
meniul politicilor europene. Selectarea bursierilor* se 
va face  în urma unui interviu cu organizatorii, pe baza 
materialelor trimise conform cerinţelor de mai jos. 

* La încheierea fiecărei etape vor fi selectaţi jurnaliştii 
care vor continua programul.

Programul ediției 2018–2019: 

Training specializat susţinut în România de către experţi 
în tematică europeană și în jurnalism economic.

O călătorie de studii de o săptămână la Bruxelles, cu 
întâlniri formale și informale cu oficiali ai Uniunii Europene.

Stagii de pregătire profesională, timp de patru săp-
tămâni, la Bruxelles. 
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Nume     Prenume 

Sex M/F  

Locul și data nașterii   /  

Cetățenie  CI / Pașaport nr. 

Adresa   

Telefon  E-mail 

Angajator/adresă sediu 

Telefon serviciu:  Fax  E-mail 

Funcție /Responsabilități 
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Educație (începând cu cea mai recentă instituție absolvită) 

 

Experiență profesională (începând cu actuala /ultima) 

             Companie / Organizație          Denumire poziție    Perioada 
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Într-un document anexat separat vă rugăm să detaliați ce subiecte de interes considerați că puteți avea în pe-
rioada stagiului de studii de la Bruxelles. Dacă deja cunoașteți o organizație având sediul la Bruxelles și cu care 
v-ați dori să colaborați, vă rugăm să menționați numele, precum și coordonatele acesteia. 

Vă rugăm să menționați orice distincții jurnalistice, nominalizări sau premii obținute de-a lungul timpului în 
cariera dumneavoastră și pe care le considerați relevante în procesul de selecție.

Vă rugăm să atașați trei scrisori de recomandare din partea persoanelor cu care lucrați sau ați lucrat în ca-
riera dumneavoastră. 

Cum ați aflat despre organizarea Burselor JTI pentru Jurnaliști? 

Confirm faptul că informațiile detaliate în prezentul document sunt reale și confirm cu acuratețe cele declarate 

Semnătura:  Data :  
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Pentru ca o aplicație să fie luată în considerare trebuie să cuprindă toate cerințele conținute în prezentul formular, 
inclusiv scrisorile de recomandare.

Aplicațiile pot fi trimise prin e-mail, fax, sau în original prin poștă, curier 
sau personal. Documentația în format electronic se va trimite la adresa: 
bursejti@admediaconsult.ro. 

Prin poștă, vă rugăm să trimiteți formularul de înscriere către Ad Media Consult S.R.L.

Adresa : Strada Erou Iancu Nicolae, nr.103, Vila İ-2, Voluntari, Jud. Ilfov, Cod poștal 077190.

Persoana de contact : Irina Apostol, Tel : +40 721 201 659,  

E-mail:  irina.apostol@admediaconsult.ro. 
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