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Media studenckie 
 

Centrum Mediów AGH 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

 

Centrum Mediów AGH zrzesza cztery redakcje: KSAF AGH, MINE AGH, Radio1.7 oraz BIS AGH, 

w których skupia ponad 120 aktywnie działających studentów. W naszych szeregach do 

twórczej pracy inspirują się wzajemnie fotografowie, filmowcy, dziennikarze, radiowcy, graficy 

i inni zapaleńcy, stawiający pierwsze kroki w świecie mediów. 

KSAF AGH - Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna - to zespół pasjonatów fotografii, 

którzy dbają o relację zdjęciową z każdego ważnego wydarzenia na Uczelni oraz w całym 

Krakowie. Opublikowaliśmy dziesiątki tysięcy zdjęć pokazujących życie Uczelni (Juwenalia, 

konferencje, koncerty, wydarzenia sportowe), jak i wydarzeń odbywających się poza Uczelnią 

(obchody 3 maja, 11 listopada, konferencje prasowe) w Krakowie, jak i Warszawie. W ostatnim 

czasie redakcja tworzy wystawy z poprzedzającymi je wernisażami, jak również wiele zdjęć 

tworzonych techniką analogową. 

MINE AGH - studio filmowe, które dokumentuje w profesjonalnych materiałach wideo 

wydarzenia z życia studenckiego, zajmuje się też produkcją klipów promocyjnych: od 

uczelnianych, po ogólnopolskie. Projekty realizowane przez redakcję to np. Kino Plenerowe 

AGH, do którego wykorzystujemy dostępną przestrzeń i ze ściany akademika tworzymy ekran. 

Radio1.7 - internetowa rozgłośnia studencka, która oprócz bogatego programu antenowego 

publikuje również artykuły w ramach aktualności oraz muzycznego bloga, przygotowuje 

materiały wideo i zajmuje się organizacją wydarzeń muzyczno-kulturalnych. Flagowe projekty 

to m.in.: 1.7set (sety elektroniczne na Miasteczku Studenckim AGH) czy Konsultacje Muzyczne 

- audycja, w której społeczność uczelni może poznać swoich dydaktyków od innej strony niż 

akademicka. 

BIS AGH - Biuletyn Informacyjny Studentów, który twórz zespół dziennikarzy, redaktorów 

i grafików. Redakcja publikuje wszechstronne treści za pośrednictwem strony internetowej 

oraz drukowanego kwartalnika. Jako pierwsza organizacja studencka w Polsce aktywowała 

prasówkę wysyłaną przez messengera. 
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Studencka Telewizja Internetowa TVPW 

Politechnika Warszawska 

 

TVPW to studencka telewizja internetowa działająca przy Politechnice Warszawskiej 

nieprzerwanie od 2006 roku. Prowadzimy transmisje na żywo z wielu wydarzeń 

organizowanych w Warszawie, m.in: Juwenaliów Politechniki Warszawskiej, Wyborów Miss 

i Mistera PW, Festiwalu "Pamiętajmy o Osieckiej", Inauguracji Roku Akademickiego PW 

i innych. Jako jedyna studencka telewizja internetowa w Polsce, tworzymy cykliczny program 

na żywo, w którym od 2015 roku gościmy wiele gwiazd filmu, teatru czy literatury. TVPW 

składa się z reporterów, operatorów, montażystów, producentów, marketingowców. Każda 

osoba wnosi cząstkę siebie do organizacji i stanowi jej nieodłączny element. 
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Radio Meteor UAM 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Radio Meteor jest medium studenckim, które nie tylko szlifuje warsztat przyszłych 

dziennikarzy, ale również daje studentom możliwość rozwinięcia się na przeróżnych polach. 

Pozwala aktywnie uczestniczyć w życiu akademickim oraz spędzić chwile we wspaniałej 

atmosferze. Działy, do których można się przyłączyć, odpowiadają pasjom członków — jest 

m.in. dział sportu, kultury, muzyczny, technologiczny oraz informacji. O techniczne sprawy dba 

dział produkcji oraz emisji. Dla kreatywnych studentów jest także dział promocji oraz foto. 

Meteor to nie tylko muzyka i audycje, to także transmisje na żywo lokalnych meczów, 

wydarzeń sportowych czy spotkań ze znanymi osobami (spotkanie z Pawłem Fajdkiem), które 

można obejrzeć na fanpage'u na Facebooku. Dla większej promocji medium organizowane są 

akcje, które angażują ludzi, którzy jeszcze nie znają Meteora, np. Meteor Fortuny, który gościł 

na uczelniach w całym Poznaniu, czy rozdawanie ekologicznych toreb. Stacja promuje lokalną 

kulturę oraz zespoły muzyczne. To studenckie radio skupia ludzi z ogromną pasją, 

zaangażowaniem i zapałem. I to właśnie ci ludzie tworzą Radio Meteor, które jest 

niepowtarzalne i #studenckienajlepsze. 
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Seta TV – Studencka Telewizja Uniwersytetu Opolskiego 

Uniwersytet Opolska 

 

Studencka Telewizja Uniwersytetu Opolskiego SETA TV – to ludzie, pasja, kreatywność i przede 

wszystkim radość z działania! Nasze materiały są tworzone w nowoczesny dynamiczny sposób 

kierowany do młodych ludzi. 

Prężnie działamy informując studentów nie tylko naszej ale i wszystkich uczelni w naszym 

mieście o najważniejszych wydarzeniach w naszym regionie. Nasza wesoła redakcja w całości 

zbudowana jest z studentów pełnych pasji, którzy codziennie stają na głowie realizując swoje 

najbardziej szalone pomysły. W naszej ramówce znajdują się programy takie jak: „Samorząd 

Movie”, „Studencka Miejscówka” czy „zUOci studenci” w których poruszamy tematy kultury 

studenckiej oraz środowiska akademickiego. 

Oprócz programów realizujemy profesjonalne transmisję live z największych wydarzeń 

kulturalnych organizowanych przez organizacje akademickie takie jak Piastonalia czy Debaty 

PSRP. 

SETA TV to przede wszystkim ludzie którzy realizują pasję do dziennikarstwa i sztuki 

telewizyjnej, tworząc niesamowicie kreatywne materiały czerpiąc przy tym ogromną radość 

z działania! 
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Uniwerek.TV 

Uniwersytet Warszawski 

 

Uniwerek.TV to telewizja studencka założona przez Łukasza Noszczaka w 2010 roku. Jest jedną 
z komisji na stałe funkcjonujących w Zarządzie Samorządu Studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego. W jej skład wchodzi około 100 członków, w większością są to studenci lub 
absolwenci UW. Pracami U.TV kieruje Redaktor Naczelna Paula Taraszkiewicz. W ramach 
swojej działalności U.TV nie tylko produkuje materiały foto i wideo, ale także jest 
odpowiedzialna za organizację konkursu Stage4YOU, którego zwycięzca występuje podczas 
jUWenaliów. Organizuje także Konferencję Mediów Studenckich.  
Tylko od stycznia 2019 roku Uniwerek.TV opublikowało 675 zdjęć na profilu ogólnym na 
Facebooku, 530 zdjęć na profilu Stage4YOU, 43 materiały wideo (a ich materiały zostały 
wyświetlone na YouTube 542 100).  W ramach Stage4YOU powstało 36 materiałów wideo. 
W ramach konkursu nagrano 12 piosenek.  
W U.TV jest 6 działów: reporterski i redaktorski, produkcja, foto, promocja, realizatorski. 
Łącznie Uniwerek.TV ma około 100 członków.  
Jako komisja Zarządu Samorządu Studentów UW Uniwerek.TV jest obecna podczas większości 
ważnych dla samorządu wydarzeń. Realizuje, zarówno materiały foto, jak i wideo oraz 
publikuje na swojej stronie internetowej www.uniwerek.tv, krótkie felietony im poświęcone. 
Największą popularnością cieszą się materiały dotyczące jUWenaliów (jUWenalia Aftermovie), 
pozytywne reakcje zbierają materiały edukacyjne poświęcone najważniejszym dla studentów 
kwestiom. Temu właśnie poświęcona jest autorska seria Akcja świeŻAK, gdzie prezentowane 
są treści związane np. z rejestracją na zajęcia, organizacjami studenckimi czy akademickim 
savoir-vivrem. Do materiałów edukacyjnych zaliczyć także można filmy poświęcone reformie 
Samorządu Studentów UW, w których pokazywane są krok po kroku zmiany strukturalne 
samorządu oraz te dotyczące wyborów.  
U.TV cały czas szkoli i podnosi kwalifikacje jej członków. Od niedawna jeden z jej członków 
z uwagi na zakup drona posiada licencję operatora drona. W tym roku zorganizowany został 
przez Paulę Taraszkiewicz, ze środków samorządowych, wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla 
członków telewizji, do Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, gdzie odbywały się 
warsztaty. Bardzo dobrym przykładem różnorodnych umiejętności jakie posiadają członkowie 
u.tv jest materiał Wyścig między kampusami. Wykorzystano wtedy: drona, kamerki go pro 
oraz tradycyjne kamery. Do pracy przy tym wideo wykorzystano profesjonalnego lektora, 
Grzegorza Pawlaka.  
Uniwerek.TV włącza się także w inicjatywy filmowe, w tym między innymi w konkurs „Moja 
Polska” organizowany przez Polską Agencję Prasową. W tym roku zajęliśmy tam 2. miejsce. 
Oczywiście nie pozostajemy obojętni na konkursy typowo filmowe i reżyserskie tzn. od trzech 
lat bierzemy udział w 48 hour film project i dwie ekipy były nominowane oraz otrzymywały 
nagrody w kategoriach: scenariusz, aktorzy, nagroda publiczności. 
O wysokości kompetencji zdobywanych podczas pracy w Uniwerek.TV niech świadczą miejsca 

pracy tylko części z redakcji: TVN, TVN24, Polsat News, Onet, Polityka, czy RMF FM to jedynie 

przykłady. 


