
 

MEDIA STUDENCKIE 

 Magazyn Studentów Uniwersytetu Śląskiego „Suplement” 

„Suplement” to magazyn studencki. Tematyka pisma koncentruje się wokół spraw ważnych dla tej 

grupy odbiorców. Obejmuje szeroko pojęte życie uczelni i bieżące wydarzenia z życia akademickiego 

oraz województwa śląskiego. Propagujemy kulturalną i naukową działalność studentów, 

informujemy o sprawach dotyczących młodych ludzi, takich jak rynek pracy, możliwości rozwoju 

i kształtowania swojej kariery zawodowej, szkolenia, warsztaty, praktyki i staże. Informujemy także 

studentów o dostępnych w regionie formach i miejscach rozrywki: wystawach, klubach, pubach, 

koncertach, a także wyjazdach krajowych i wymianach zagranicznych. W ramach naszej działalności 

co 2–3 miesiące wydajemy magazyn w formie papierowej oraz online, dystrybuowany na wszystkich 

wydziałach Uniwersytetu Śląskiego oraz w lokalach na terenie Katowic, na co dzień zaś publikujemy 

artykuły, które można przeczytać na naszym blogu. Prężnie działamy również w mediach 

społecznościowych – mamy swoje profile na Facebooku oraz Instagramie. Członkowie redakcji 

działają w ramach następujących sekcji: social media, public relations, obsługa strony internetowej, 

redakcja językowa oraz fotografia i ilustracje. 

 

 Radio Meteor UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) 

8 lat. Tyle czasu minęło od pierwszej audycji radiowej na antenie Radia Meteor. Od 2012 roku 

umilamy czas słuchaczom, realizując bogatą ramówkę, pełną flagowych audycji (o czym niżej) oraz 

autorskich pomysłów. Nad wyszukiwaniem i przekazywaniem ciekawych informacji pracuje ponad 

150 osób – wśród nich dziennikarze, technicy, promotorzy czy fotografowie. W dobie pandemii 

przenieśliśmy nasze działania do social mediów, ale zapał pozostał ten sam!  

Muzyka? Oczywiście! Z nowościami zapozna was Magazyn Muzyczny, a Poznańska Kolejka 

Przebojów zaprosi na wycieczkę szlakiem najlepszych utworów tygodnia.  

Sportowe emocje? Lepiej trafić nie mogliście! W trakcie Planety Sportu zabieramy was w podróż po 

lokalnych wydarzeniach sportowych. Każdą audycję urozmaica rozmowa z przedstawicielami 

poszczególnych klubów czy organizacji. Ponadto transmitujemy telewizyjnie dla kibiców mecze 

koszykówki (Enea AZS Poznań – ekstraklasa), piłki ręcznej (WKS Grunwald Poznań – I liga) czy 

też wicemistrzyń Polski w futsalu (AZS UAM Poznań). Na swoim koncie mamy relację na żywo 

z meczu reprezentacji w futsalu (Polska – Holandia) oraz IV Półmaratonu Szpot Swarzędz, przy 

której pracowało ponad 40 osób!  



 

Interesujecie się kulturą? Nie ma sprawy – nasi dziennikarze już śpieszą z pomocą! Na przegląd 

wydarzeń zapraszamy do audycji Przestrzeń Kultury.  

Sprawy społeczne i studenckie? Od tego jest Studencki Magazyn Miejski – zawsze otwarty na gości 

z uniwersytetu oraz różnych organizacji prostudenckich.  

Ciekawi, co słychać w świecie e-sportu? Redakcja meteor.exe wprowadza coraz to nowsze 

rozwiązania i transmisje na swoim fanpage’u na Facebooku, by każdy mógł być na bieżąco z grami 

i nowinkami technologicznymi. W lipcu redakcja streamowała przez 24 godziny, by zebrać pieniądze 

na fundację „Studenci UAM bez Granic”.  

O jakość naszych programów dbają technicy, a specjaliści od promocji codziennie pracują, by 

materiały dotarły do jak największej liczby osób.  

Radio Meteor – radio nie z tej ziemi! 

 

 Radio Index (Uniwersytet Zielonogórski) 

Akademickie Radio „INDEX” – akademickie radio działające pod patronatem Uniwersytetu 

Zielonogórskiego.  

Historia  

Akademickie Radio Index powstało na podwalinach studenckiego radia „Śrubka”, działającego 

przy Wyższej Szkole Inżynierskiej (przekształconej potem w Politechnikę Zielonogórską, obecnie 

część Uniwersytetu Zielonogórskiego) w Zielonej Górze. Koncesję Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji otrzymało we wrześniu 1996 roku. Emisję stałego programu Radio Index 

rozpoczęło 1 kwietnia 1998. Od jesieni 2003 Akademickie Radio Index należy do Grupy „Polskie 

Rozgłośnie Akademickie”.  

Obecnie  

Stacja nadaje program w Zielonej Górze oraz w promieniu 50 km od miasta, oraz działa również za 

pośrednictwem Internetu. Od jesieni 2003 Akademickie Radio Index należy do Grupy „Polskie 

Rozgłośnie Akademickie”. Grupą docelową jest młodzież ucząca się w wieku 15 - 29 lat, choć Radia 

Index słuchają także starsi słuchacze. Radio emituje program 24 godziny na dobę, grając 

w formacie CHR (wedle lineru „Zielona Góra Muzyki”). Stacja nadaje własne serwisy informacyjne 

z wiadomościami ze świata, kraju, regionu, miasta i uczelni. W tym także są video serwisy, tworzące 



 

własną telewizje radia. Program złożony jest przede wszystkim z audycji muzycznych, sportowych, 

kulturalnych, prezentujących bieżące wydarzenia z miasta i regionu. Na antenie stale obecne są 

również audycje publicystyczne oraz programy popularnonaukowe. Audycje radiowe tworzą 

wolontariusze, przede wszystkim studenci. Radio blisko współpracuje z Uczelnią, tworząc dla 

zainteresowanych studentów miejsce do rozwoju swoich umiejętności oraz scenę do prezentacji ich 

osiągnięć. Dodatkowo Radio promuje Uczelnię i organizowane przez nią wydarzenia przyczyniając 

się do zwiększenia rozpoznawalności ośrodka. 

 

 Seta.TV (Uniwersytet Opolski) 

SETA TV Która działa od kilku lat ma za sobą już wiele sukcesów, ale najważniejszym jest zgrana 

ekipa! Bo to właśnie ona pozwala nam realizować cykliczne materiały o różnorodnej tematyce. 

Materiały w których pokazujemy naszych wyjątkowych studentów, lub niesamowite miejsca 

przyjazne studentowi. Ponadto wspieramy rozwój młodych organizując szkolenia i wyjazdy które 

pozwolą ludziom przychodzącym do naszego studia odnaleźć pasję do telewizji, video lub 

marketingu. Nasza redakcja to przede wszystkim zgrana ekipa z którą można przenosić góry, 

dowodem na to jest nominacja do drugiego etapu do nagrody ProJuvenes w zeszłym roku, zdobyty 

Laur Uniwersytecki oraz wygrany konkurs AKTYWNY STUDENT. Wspólnie pracujemy nad 

projektami które przyczyniają się do rozwoju naszej uczelni oraz polepszenia relacji między 

studentami! 

 

 Uniwerek.TV (Uniwersytet Warszawski)  

Media studenckie to miejsce, gdzie młodzi adepci dziennikarstwa poznają zawód oraz zasady pracy 

w redakcji. Uniwerek.TV to już 10-letnia organizacja studencka, która jest integralną częścią Zarządu 

Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie tych lat pracy i ogromnego pokładu 

energii stworzyliśmy miejsce, które łączy ponad 100 osób i jest organizacją, której misją jest nauka 

studentów oraz przygotowanie ich do życia w prawdziwym środowisku medialnym. Przez ostatnie 

lata wykształciliśmy się w tworzeniu reportaży z: życia studenckiego czy inicjatyw samorządowych, 

wydarzeń na skalę ogólnopolską jak: Stage4YOU (konkurs dla młodych zespołów i solistów) oraz 

Konferencji Mediów Studenckich (miejsce debaty wykształconych dziennikarzy z obecnymi 

przedstawicielami studenckich mediów). Jednak nie spoczywamy tylko na tym, ponieważ w czasie 

pandemii stworzyliśmy cykl „Uniwerek.TV live”, w którym zapraszaliśmy na wywiady live 

z aktorami, muzykami, gwiazdami mediów. W sumie zrealizowaliśmy 27 wywiadów, m.in.: z Magdą 

Gessler, Magdą Mołek, braćmi Sekielskimi, Kwiatem Jabłoni, zespołem Strachy na Lachy. Przed 



 

rozpoczęciem roku akademickiego stworzyliśmy pierwszą na Uniwersytecie Warszawskim telewizję 

śniadaniową - #śniadaniUWka. Był to projekt ważny pod wieloma względami. Po pierwsze 

przedstawiał tematy ważne dla każdego studenta pierwszego roku, ale nie tylko. Mieliśmy okazję 

spotkać się z przedstawicielami komisji Samorządu Studentów UW, Prorektorem, pracownikami UW 

odpowiedzialnymi za sport, równoważność, bibliotekę. Prowadzimy także własną stronę internetową 

www.uniwerek.tv, w której na bieżąco publikujemy newsy z UW, treści ważne i rozrywkowe. Tam 

właśnie spełniamy się jako twórcy tekstów pisanych. Uniwerek.TV to miejsce z niezwykłą historią, 

wspaniałymi ludźmi, ogromnym doświadczeniem i umiejętnościami i chęcią do działania, która 

wyraża się na polu wideo, fotograficznym, pisanym i graficznym. Działamy, bo to właśnie kochamy! 


