Dziennikarstwo lokalne
Warsztaty dla mediów lokalnych
„Edukacja przez Całe Życie" – program Collegium Civitas
współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
BEZPŁATNY Kurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kurs pozwoli na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:
 funkcjonowania mediów lokalnych oraz ogólnopolskich
 funkcjonowania portali informacyjnych
 przepisów prawa prasowego i orzecznictwa sądów w sprawach dotyczących dziennikarzy
 zasad etyki dziennikarskiej
 skutecznego i efektywnego komunikowania
 specyfiki funkcjonowania samorządu w Polsce
 polityki informacyjnej samorządów
Kurs skierowany jest do:
 dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych
 rzeczników prasowych jednostek samorządu terytorialnego
 pracowników biur prasowych
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywna opinia komisji rekrutacyjnej
na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.
Kierownikiem kursu 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 i graficy z gazet oraz portali ogólnopolskich i lokalnych,
znawcy zagadnień komunikowania oraz funkcjonowania samorządów.
Program studiów obejmuje wykłady i warsztaty, w wymiarze 80 godzin.








dziennikarstwo lokalne, dziennikarstwo ogólnopolskie – podobieństwa i różnice
specyfika pracy dziennikarza lokalnego
dziennikarstwo internetowe
fotografia prasowa
techniki skutecznej komunikacji
samorządowy PR
dziennikarze i samorządowcy – punkty styczne i pola konfliktów

Zasady przyjęć:
O przyjęcie na kurs 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 kurs zadecyduje złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywna opinia komisji
rekrutacyjnej na podstawie oceny wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz listów motywacyjnych.
Wymagane dokumenty:
 podpisany wydruk formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w kursie, uwzględniający dotychczasowe
doświadczenia zawodowe
 list motywacyjny, uwzględniający zainteresowania kandydatki lub kandydata oraz motywację do podjęcia
nauki na kursie
 kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
 kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego
Składanie dokumentów do 9 maja 2012.
Dokumenty należy przesłać 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
szkoleniaepcz@collegium.edu.pl

