COLEGIUL TEHNIC MIRCEA CRISTEA BRASOV

1. Filieră: Tehnologică
2. Profil: Tehnic
3. Domeniul: Producție Media

4. Denumirea calificării:
TEHNICIAN PRODUCȚIE FILM ȘI TELEVIZIUNE
5. Informații despre calificare
 Utilizează sisteme de înregistrare a informațiilor audio-vizuale;
 Aplică tehnici video și tehnici cinematografice;
 Realizează montajul filmelor cinematografice;
 Editează filme-TV;
 Controlează procesele de realizare a producțiilor cinematografice;
 Organizează activități de întreținere a echipamentelor și instalațiilor.
6. Avantaje/beneficii ale studierii calificării


Pe parcursul liceului, pregătirea teoretică este completată de stagii de pregătire practică la
Televiziunea din Brașov.



La sfârșitul celor 4 ani de liceu, se oferă elevilor posibilitatea de a susține un examen de
certificare a competențelor profesionale pentru calificarea „Tehnician producție film și
televiziune”.

7. Joburi posibile după absolvire
Tehnicieni în radiodifuziune și televiziune;
Activități part-time de foto-video.
8. Învățământ superior recomandat


Academia de Teatru și Film - Facultatea de Film



Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării
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9. Statistica locurilor disponibile/ și sau salarizare medie


În România, salariul mediu este 1300 de lei; în funcție de nivelul pregătirii, dar și

de experiență, salariul poate ajunge până la 4500 de lei. Se pot obține și alte beneficii,
cum ar fi: telefon mobil, decontare transport, prime, bonusuri și comisioane pe baza
performanțelor obținute.


Pe plan extern și intern, calificarea în domeniul media este

o activitate care

presupune responsabilitate, originalitate și creativitate, cu multiple avantaje financiare.

10. Testimoniale de la elevi


„Este o activitate care înseamnă și artă și tehnică, voi putea să fiu recunoscut pentru
produsele mele, este un loc de muncă unde te poți dezvolta profesional!”



„Am optat pentru această calificare deoarece activitățile media reprezintă o industrie
care îți permite să călătorești și să fii plătit pentru această activitate.”

11. Parteneri de practică


MIX TV
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