
 

 

!Warsztat umiejętności społecznych - warsztat dziennikarski 

 

„Edukacja przez Całe Życie" – program Collegium Civitas - współfinansowany 
przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Bezpłatny warsztat! 

 
Warsztat dziennikarski - edycja VIII, IX i X warsztatu umiejętności społecznych 
 
Warsztat umiejętności społecznych współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Zajęcia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:  
- pisania artykułów prasowych  
- przeprowadzania wywiadów 
- funkcjonowania mediów prasowych i internetowych 
- skutecznego i efektywnego komunikowania  
 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przyjęcie na warsztat - o przyjęciu 
zadecyduje złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywna opinia komisji 
rekrutacyjnej na podstawie oceny złożonej ankiety osobowej.  
 
Kierownikiem warsztatów jest: 
Grzegorz Rzeczkowski, redaktor serwisu polityka.pl. Socjolog i europeista, absolwent 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były dziennikarz m.in. „Gazety Wyborczej”, „Metra” i 
„Przekroju”. Był zastępcą szefa działu kraj w „Dzienniku”. Nominowany do nagrody Grand 
Press 2009 w kategorii dziennikarstwo śledcze za cykl artykułów na temat KRUS. 

 
Wykładowcami są doświadczeni dziennikarze, redaktorzy z gazet oraz portali 
ogólnopolskich oraz znawcy zagadnień komunikowania. 
 
Zasady przyjęć:  
O przyjęcie na warsztat może ubiegać się każda pełnoletnia osoba, która nie uczestniczyła 
wcześniej w studiach podyplomowych, kursach i warsztatach organizowanych w ramach 



 

 

projektu „Edukacja przez Całe Życie” – program Collegium Civitas.  
O przyjęciu na warsztat zadecyduje złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywna opinia 
komisji rekrutacyjnej na podstawie oceny złożonej ankiety osobowej.  
 
Program obejmuje warsztaty w wymiarze 45 godzin (trzy edycje po 15 godz.). 
- pisanie artykułów prasowych 
- sztuka prowadzenia wywiadów 
- dziennikarstwo internetowe  
- fotografia prasowa 
- techniki skutecznej komunikacji 
 
Harmonogram VIII, IX i X edycji warsztatów: 
VIII edycja: 9 - 11 maja, od środy do piątku w godzinach 15:30-20:00 - 
formularz do pobrania - składanie dokumentów do 23 kwietnia 2012 
IX edycja: 4 - 6 lipca, od środy do piątku w godzinach 15:30-20:00 - formularz 
do pobrania - składanie dokumentów do 20 czerwca 2012 
X edycja: 5 – 7 września, od środy do piątku w godzinach 15:30-20:00 - 
formularz do pobrania - składanie dokumentów do 20 sierpnia 2012 
Opłaty: warsztat jest bezpłatny!  

 
Wymagane dokumenty:  

 podpisany wydruk formularza zgłoszeniowego, uwzględniającego dotychczasowe 
doświadczenia zawodowe.  

 kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego  

 

Dokumenty należy przesyłać wyłącznie pocztą na adres:  

Sekretarz Kursów i Warsztatów  

„Edukacja przez Całe Życie”  

Collegium Civitas  

Pałac Kultury i Nauki, XII piętro,  

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa 

Bliższe informacje:  

Michał Drzewek – Sekretarz Kursów i Warsztatów  
michal.drzewek@collegium.edu.pl  

http://www.civitas.edu.pl/pub/kursy_i_warsztaty/warsztat%20dziennikarski/ANKIETA_OSOBOWA__warsztaty_dziennikarskie_VIII.doc
http://www.civitas.edu.pl/pub/kursy_i_warsztaty/warsztat%20dziennikarski/ANKIETA_OSOBOWA__warsztaty_dziennikarskie_IX.doc
http://www.civitas.edu.pl/pub/kursy_i_warsztaty/warsztat%20dziennikarski/ANKIETA_OSOBOWA__warsztaty_dziennikarskie_IX.doc
http://www.civitas.edu.pl/pub/kursy_i_warsztaty/warsztat%20dziennikarski/ANKIETA_OSOBOWA__warsztaty_dziennikarskie_X.doc
mailto:michal.drzewek@collegium.edu.pl

