
 
 

 
 
 
 
 

PRAKTYKI STUDENCKIE W RADIU KAPITAŁ 2023 
 
 
Radio Kapitał to pierwsze w Polsce radio społecznościowe, które nadaje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nasze 
działanie oparte jest o model community media - czyli mediów tworzonych non-profit, dających przestrzeń do 
nieograniczonej ekspresji, w ramach i dla korzyści społeczności. 
 
Założeniem programowym Radia Kapitał jest stworzenie przestrzeni do szerzenia muzyki, sztuki, projektów 
kulturalnych, inicjatyw, wydawnictw, działalności aktywistycznej i dźwiękotwórczej, przestrzeni bezpiecznej i 
otwartej dla wszystkich. Naszą społeczność tworzy ponad 300 osób. 
 
Jako inicjatywa oddolna i nie finansowana przez instytucje czy urzędy, Radio Kapitał utrzymuje się dzięki wsparciu 
społeczności i wolontaryjnej pracy twórców audycji oraz osób koordynujących projekt, w tym praktykantek i 
praktykantów. 
 
- Jak działa w pełni niezależne radio społecznościowe? 
- Jak tworzyć alternatywne dla głównego nurtu media? 
- Jak w sposób niehierarchiczny i inkluzywny zarządzać projektem? 
- Jak promować kulturę oraz oddolne inicjatywy pozostające poza głównym nurtem? 
- Jeśli stawiasz sobie podobne pytania i masz potrzebę znalezienia na nie odpowiedzi, dołącz do nas! 
 
Pracując z nami, zyskasz lub rozwiniesz wiele umiejętności niezbędnych w polu kultury, dziennikarstwa, czy branży 
muzycznej. 
Praktyki obejmują działania takie jak: 

 programowanie i kuratorowanie ramówki 
 programowanie i kuratorowanie komunikacji social media 
 budowanie komunikacji ze społecznością radia, animacja działań 
 współtworzenie wydarzeń 
 asystowanie przy zarządzaniu projektami 

 
W ramach stażu oferujemy: 

 szkolenie z oprogramowania radiowego 
 szkolenie z obsługi studia radiowego 
 nauka podstaw komunikacji w social mediach 
 przestrzeń do przejęcia inicjatywy 

 
Czas trwania: 120h przez 18 tygodni (średnio 1h dziennie) 
Termin rozpoczęcia stażu 9.01.2023 
 
Dokładny zakres obowiązków oraz wymiar godzin ustalany jest indywidualnie – zapewniamy 
elastyczność oraz pracę zdalną. 
 
Na zgłoszenia czekamy do 28 listopada 2022 roku. 
Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: kontakt@radiokapital.pl 
 
Zgłoszenie powinno zawierać: 

 słowo “STAŻ” w tytule 
 kilka zdań o Tobie 
 kilka zdań uzasadnienia chęci udziału w stażu 
 link do www ulubionej audycji w Radio Kapitał wraz z uzasadnieniem 
 opcjonalnie: CV. 

 
Do usłyszenia! 


