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,,Moiemy wybudowa6 wiele ko6ciol6w. Ale je6li nie bqdziemy mieli wfasnych medi6w, te
ko5cioty bqdq puste" - te slowa 5w. Maksymiliana Marii Kolbego staly siq inspiracjq do stworzenia

propozycji nowych studi6w teologicznych pod nazwE: Katolicka Telewizja Internetowa. Sq to
pierwsze w Polsce, elitarne studia dla ludzi, kt6rzy interesujq siq dziennikarstwem, mediami, a przede

wszystkim sq zafascynowani przekazem telewizyjnym. Studia prowadzone bqdq na Wydziale

Teologicznym Uniwersytetu Kardynafa Stefana Wyszyf skiego w Warszawie.

Pierwsza rekrutacja na te studia odbqdzie siq w bieiqcym 2017 roku.

Katolicka Telewizja Internetowa, pionierska i oryginalna specjalnoSi, pomo2e studentom

rozwinq6 ich zainteresowanie dziennikarstwem i nowymi mediami; nauczy ich prowadzenia transmisji

przy pomocy mobilnego studia telewizyjnego z wydarzefi spofecznych, kulturalnych, religijnych,

patriotycznych z ka2dego miejsca objqtego zasiqgiem sieci LTE w parafii, czy lokalnej spoleczno3ci.

Studenci zdobQda umiejqtno6ci poslugiwania siq kamerE, nagrywania diwiqku, wykorzystania 6wiatla

w studiu, a tak2e montowania obrazu idiwiqku.

Nasi absolwenci bqdq przygotowani do pracy reportera, prezentera, scenarzysty, scenografa,

monta2ysty, operatora kamery, kierownika produkcji, menad2era telewizji internetowej. Atutem tej

specjalno6ci bedzie praktyczne przygotowanie absolwent6w do korzystania z wiedzy teologicznej,

spolecznej i medialnej w celu stworzenia, organizowania i prowadzenia telewizji internetowej w
parafiach, diecezjach, zgromadzeniach zakonnych, a tak2e w lokalnych spolecznoSciach. Dodatkowo

nasiabsolwenci bqdq przygotowanido poslugiwania siq narzqdziami medi6w spolecznoSciowych.

Zwracamy sie z serdecznq pro6bq o rozpowszechnienie tych informacji na stronach

internetowych i w biuletynach. Zapraszamy do wsp6lpracy kaplan6w, osoby zakonne, lider6w

organizacji religijnych i Swieckich, aktywist6w samorzqdowych. Chcemy dotrzed z nasza ofertq

studi6w do ludzi aktywnych, przedsiqbiorczych, pomystowych, dla kt6rych mamy propozycjq

solidnej formacji teologicznej polqczonej z ksztatceniem umiejqtno5ci medialnych.

Wszelkie informacje o studiach teologicznych: Katolicka Telewizja Internetowa, kt6re

prowadzone bqdq na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszyfskiego w

Warszawie, mo2na znaleli na stronie internetowej: www.ktvi.uksw.edu.pl, na kt6rej znajdujq siq

r6wnie2 materiaty do pobrania i rozpowszechniania.
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