
 
 

 

Telewizja Polska S.A. Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Akademia Telewizyjna, ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa,  email: szkolenia@tvp.pl 

 

 

Akademia Telewizyjna TVP oferuje kursy prezenterskie (podstawowe i drugiego stopnia) oraz indywidualne 
konsultacje stylistyczno-wizerunkowe. Są one przeznaczone dla osób pragnących ocenić swoje predyspozycje  do 
wykonywania zawodu prezentera telewizyjnego lub rozwijać i doskonalić warsztat zawodowy. Z kursów  
i konsultacji korzystają również osoby niezwiązane bezpośrednio z mediami, pragnące poznać elementy warsztatu 
telewizyjnego, by wykorzystać je w pracy zawodowej w innych dziedzinach. Zajęcia prowadzą doświadczeni 
wykładowcy i trenerzy. Trzydniowy program realizowany jest w profesjonalnym studiu telewizyjnym oraz w salach 
i pracowniach Akademii Telewizyjnej TVP. 

 

 

 

 

 
Studio Szkoleniowe  Sala wykładowa (S-5)  Plan plenerowy 

Wszystkie konsultacje i treningi odbywają się w siedzibie „Akademii Telewizyjnej TVP” (Warszawa,  
ul. Woronicza 17, bud. R).  

Podstawowy Kurs Prezenterski 

Przeznaczony dla osób początkujących lub pragnących ocenić swoje predyspozycje  do wykonywania zawodu 
prezentera telewizyjnego. Intensywny program kursu obejmuje łącznie 25 godzin  (w tym 14 godzin ćwiczeń w studiu 
i przed kamerą). Zajęcia praktyczne prowadzone są w grupach 8-osobowych. Kurs pozwala zweryfikować ewentualne 
dotychczasowe doświadczenia i umiejętności oraz dostarcza wskazówek do dalszej pracy. Uczestnicy poznają zasady 
zachowania i pracy przed kamerą, uczą się przygotowywania i prowadzenia wywiadów, pisania oraz wygłaszania 
zapowiedzi (także przy użyciu telepromptera). 
 
Program obejmuje: 
 

 spotkania warsztatowe ze znanymi prezenterami, 

 wybrane zagadnienia prawa mediów w ujęciu praktycznym, 

 zasady posługiwania się głosem i sztuki mówienia oraz zachowań przed kamerą, 

 zasady redagowania zapowiedzi i tekstów informacyjnych, 

 tworzenie konspektów i scenariuszy rozmowy, 

 praktyczny trening zapowiedzi prezenterskich, 

 praktyczny trening „sztuki rozmowy”. 
 
 

PODSTAWOWY 
KURS PREZENTERSKI  
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godz. PIĄTEK SOBOTA godz. 

10.00 

 

„Scenariusz – źródła informacji,  dokumentacja”  
Jędrzej Dudkiewicz 

sala wykładowa nr 5 

10.00 

10.30 10.30 

11.00 11.00 

11.30 

„Sztuka rozmowy” 
-  zajęcia warsztatowe 

Jędrzej Dudkiewicz 
studio R-18 

„Zapowiedź prezenterska” 
-  zajęcia warsztatowe 

M.Jabłoński/ 
R.Jas/G.Miśtal 

sala wykładowa 5 

11.30 

12.00 12.00 

12.30 12.30 

13.00 13.00 

13.30 13.30 

14.00 14.00 

14.30 Wstęp - spotkanie organizacyjne 14.30 

15.00 „Przed kamerą” -  spotkanie 
warsztatowe 

Grzegorz Miśtal 
sala Wykładowa nr 5  

przerwa (obiad) 
15.00 

15.30 15.30 

16.00 

„Zapowiedź prezenterska” 
- zajęcia warsztatowe 

M.Jabłoński/ 
R.Jas/G.Miśtal 

sala wykładowa 5 

„Sztuka rozmowy”  
  - zajęcia warsztatowe 

Jędrzej Dudkiewicz 
studio R-18 

16.00 

16.30 
„Prawo mediów” – zagadnienia 

wybrane 
dr Jacek Żurawski 

sala Wykładowa nr 5 

16.30 

17.00 17.00 

17.30 17.30 

18.00 18.00 

18.30 18.30 

19.00 
„Sztuka mówienia” – wykład 
Joanna Luboń/Maria Bończyk 

sala Wykładowa nr 5 

19.00 

19.30 zakończenie zajęć 19.30 

20.00   

20.30   

21.00 zakończenie zajęć   

godz. NIEDZIELA godz. 

10.00 „Współpraca z realizatorem” 
Danuta Starzyńska 

sala wykładowa nr 5 

10.00 

10.30 10.30 

11.00 
„Język zapowiedzi – zasady redagowania tekstu” 

Halina Marszałek-Mrozowska/dr Dorota Lewandowska-Jaros 
sala wykładowa 5 

11.00 

11.30 11.30 

12.00 12.00 

12.30 12.30 

13.00 
przerwa (obiad) 

13.00 

13.30 13.30 

14.00 

„Zapowiedź prezenterska” 
 - zajęcia warsztatowe 

M.Jabłoński/ R.Jas/G.Miśtal 
sala wykładowa 5 

„Sztuka rozmowy” - zajęcia warsztatowe 
Jędrzej Dudkiewicz 

studio R-18 

14.00 

14.30 14.30 

15.00 15.00 

15.30 15.30 

16.00 16.00 

16.30 16.30 

17.00 

„Sztuka rozmowy” - zajęcia 
warsztatowe 

Jędrzej Dudkiewicz 
studio R-18 

„Zapowiedź prezenterska”  
- zajęcia warsztatowe 

M.Jabłoński/ R.Jas/G.Miśtal 
sala wykładowa 5 

17.00 

17.30 17.30 

18.00 18.00 

18.30 18.30 

19.00 19.00 

19.30 19.30 

 zakończenie zajęć 20.00 

(prezentowany program oraz skład kadry trenerskiej dotyczy poprzednich edycji kursu i może nieznacznie różnić od kolejnych) 

 
 
 
 



 
 

 
 
Trenerzy: 
 
 

 

Maria Bończykowa - logopeda, 
nauczyciel techniki mowy. Od 
wielu lat  prowadzi szkolenia w 
zakresie pracy nad głosem  
 i mową oraz świadomego 
tworzenia wizerunku.  
Wykładowca akademicki (dawniej  
UW i Akademia Teatralna, 
obecnie  Uniwersytet SWPS). 
Doświadczony trener Akademii 
Telewizyjnej.  Członek Komisji 
Karty Ekranowej TVP. 

 

Bożena Targosz – absolwentka 
germanistyki na UJ i UŚl oraz  
Podyplomowego Studium 
Wymowy PWST w Warszawie.  
Spikerka i lektorka radiowa, 
dziennikarka i prezenterka TVP  
(m.in. Teleexpressu i Panoramy). 
Doświadczony trener Akademii 
Telewizyjnej. Członek Komisji 
Karty Ekranowej TVP. 

 

dr Jacek Żurawski – specjalista  
w zakresie prawa mediów. 
Sekretarz Rady Programowej TVP. 
Adiunkt w Społecznej Akademii 
Nauk w Warszawie.  Wykładowca 
Akademii Telewizyjnej TVP. 
 

 

Grzegorz Miśtal – znany 
dziennikarz i prezenter TVP 1 
oraz TVP Warszawa. Współautor  
i prowadzący m.in. „Kawę czy 
herbatę”, „Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie”, „Kontr-o-
wersje” i in. Aktor, absolwent 
Wyższej Szkoły Teatralnej  
w Krakowie. 
 

 

Halina Marszałek-Mrozowska - 
językoznawca, wykładowca UW, 
KUL i SWPS, autorka 
podręczników i skryptów 
dotyczących kultury języka  
i poprawnej polszczyzny oraz 
wielu analiz warsztatowych. 
Wykładowca i trener Akademii 
Telewizyjnej TVP.  Członek 
Komisji Karty Ekranowej TVP. 
  

dr Dorota Lewandowska-Jaros –
adiunkt w Zakładzie Języka  
i Retoryki Mediów Instytutu 
Dziennikarstwa UW i na 
Wydziale Humanistycznym  
w MWSHP w Łowiczu. Zajmuje 
się pragmatyką,  poprawnością  
i statystyką językową oraz 
badaniami percepcji przekazów 
audiowizualnych. 

 

Danuta Starzyńska - 
doświadczony reżyser i realizator 
wizji różnych form telewizyjnych 
(m.in. spektakle teatru TV, 
publicystyka, programy 
informacyjne oprawa i promocja, 
programy, dla dzieci i młodzieży). 
 

 

Rafał Jas - dziennikarz Radia 
Kolor, Radia Zet i Polskiego Radia 
oraz „Wydarzeń” Polsatu.  
Prezenter, wydawca i z-ca 
kierownika redakcji serwisów 
informacyjnych TVP INFO. Był 
wydawcą "Wiadomości", jako 
reporter relacjonował 
wydarzenia polityczne w USA, 
Rosji i stolicach europejskich. 
Były korespondent TVP  
w Wielkiej Brytanii. 

 

Maciej Jabłoński – znany 
dziennikarz i prezenter redakcji 
sportowej TVP (od 2006 roku - 
wcześniej TVN, Wizja Sport  
i TVN24) m.in. „Sport Telegram” 
TVP2, serwisy sportowe TVP 
INFO, gospodarz „Studia 
Olimpijskiego”. Lektor filmowy, 
audiobooków  
i reklam radiowych.  

Jędrzej Dudkiewicz – dziennikarz 
i prezenter (m.in. TVP 1, TVP 
Polonia),  reżyser, autor 
projektów medialnych  
i wykładowca. Shopsteward  
na międzynarodowych 
konferencjach INPUT (m.in. 
Budapeszt, Warszawa, Seul). 
Doświadczony trener Akademii 
Telewizyjnej.  



 
 

 

Sylwia Strzałkowska – stylistka. 
Zajmuje się stylizacją  
ubioru i wnętrz. Prowadzi 
szkolenia z makijażu i ubioru  
dla osób występujących 
publicznie oraz dla tych, którzy  
chcą zmienić swój wizerunek. 
Wykonuje makijaż  
na specjalne okazje do sesji 
fotograficznych. 

 
 
Anna Albin - stylistka  
i wieloletnia, doświadczona  
charakteryzatorka telewizyjna 
pracująca m.in. na planach 
seriali i widowisk teatralnych. 
Obsługiwała również sesje 
zdjęciowe i pokazy mody, 
pracowała dla prasy i firm 
kosmetycznych. 

 

Krzysztof Włostowski - 
operator obrazu, autor zdjęć do 
filmów dokumentalnych, 
krótkometrażowych fabuł  
i różnych gatunków 
telewizyjnych. Instruktor 
nurkowania, pasjonat 
fotografowania i filmowania pod 
wodą oraz… muzyk. 
  

Paweł Majak - operator obrazu, 
autor zdjęć do różnych form 
telewizyjnych (m.in. „Dolina 
Kreatywna”, „Informacje 
kulturalne”, „WOK”) 
dokumentalnych, filmowych 
oraz reklam. 

 

Uczestnicy otrzymują: 

 materiały szkoleniowe i przybory do notowania, 

 komplet własnych nagrań dokonanych podczas kursu (pliki na płycie dvd), 

 serwis napojów (kawa, herbata, woda mineralna) podczas całego kursu, 

 obiady (sobota/niedziela), 

 dostęp do sieci Wi-Fi, 

 możliwość bezpłatnego parkowania samochodu na terenie TVP przez cały czas trwania zajęć.  

 

Cena kursu: 1200,00 zł netto (1476,00 zł brutto) 

 

Pozostałe informacje: 

Uczestnicy kursu mają zapewnione obiady (w sobotę i niedzielę). Przez cały czas trwania szkolenia do ich dyspozycji 
pozostają napoje gorące (kawa, herbata), woda mineralna oraz słodkie przekąski (ciastka, paluszki itp.). 

Wstęp i poruszanie się po terenie kompleksu TVP przy ul. Woronicza w Warszawie wymaga posiadania odpowiednich 
przepustek. Wejście piesze znajduje się w bud. F  (od ul. Woronicza). Możliwy jest również wjazd samochodem (od 
ul. Woronicza) oraz parkowanie przez cały czas pobytu w Akademii Telewizyjnej. Każdy uczestnik szkolenia, wraz  
z programem, otrzymuje mapkę sytuacyjną kompleksu TVP oraz szczegółowe informacje dotyczące wejścia lub 
wjazdu samochodem. 

 

 

 

INFOLINIA: (+22) 5478674                        email: szkolenia@tvp.pl 
(od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00)  
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