
                                                       

 

 

 

IMIĘ i NAZWISKO: Joanna Raś 

ZAWÓD: reporter/dziennikarz 

MIEJSCE PRACY: radio Em 

 

1. Jakie kwalifikacje są konieczne, aby podjąć prace w zawodzie, który Pan/Pani 

wykonuje? 

Trudno na to pytanie odpowiedzieć, przynajmniej jeśli chodzi o wymagane wykształcenie. 

Na pewno nie jest konieczne skończenie studiów... dziennikarskich. Świetnie sprawdzają 

się osoby po różnorodnych kierunkach humanistycznych od kulturoznawstwa i filologii 

polskiej po socjologię. Ale również fizyk chcący zarażać swoimi zainteresowaniami 

znajdzie w tym zawodzie przestrzeń dla siebie. 

 

2. A jakie kwalifikacje czy też umiejętności dodatkowe okazują się pomocne w 

profesjonalnym wykonywaniu pracy w Pani/Pana zawodzie? 

Przydają się oczywiście: znajomość komputera zwłaszcza programów do edycji tekstu i 

dźwięku oraz prawo jazdy.  Podobnie ze znajomością języków obcych. Przydają się 

również  zdolność analitycznego myślenia, wnioskowania, wszelkie umiejętności z 

dziedziny komunikacji interpersonalnej oraz emisji głosu.  

 

3. Jaka był Pani/Pana droga zawodowa? Gdzie zaczynał Pan/Pani swoją karierę? 

Kariera to może trochę za duże słowo... Radio eM jest pierwszym miejscem w którym 

wykonuję swój zawód. 

 

4. Jakim osobom  nie polecał by Pan/Pani wykonywania Pani/Pana zawodu? (co 

utrudnia wykonywanie tego zawodu?) 

Utrudniać pracę może nieśmiałość, niezdecydowanie, z drugiej strony osoby które mają 

potrzebę szczegółowego planowania, panowania nad sytuacją, stabilizacji też mogą 

czuć się mało komfortowo w takiej pracy. 

 

5. Jakie cechy charakteru są przydatne Pana/Pani zdaniem w wykonywaniu tego 

zawodu? 

Śmiałość, elastyczność, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, optymizm. 

 

6. Co Pan/Pani najbardziej lubi w swojej pracy? 

Zabrzmi to może trochę banalnie, ale możliwość poznawania nowych interesujących 

ludzi, faktów i miejsc (często zanim inni mają taką okazję ;). Ta praca to jedna wielka 

niespodzianka, nie sposób się w niej nudzić. 

 

7. Jakie ma Pan/Pani plany zawodowe, cele zawodowe, marzenia zawodowe? Jak 

widzi Pan/Pani rozwój swojej kariery? 

Pozwalam sobie nie mieć zbyt szczegółowych planów. Na pewno chciałbym pracować 

w radiu, nie w innych mediach. Marzenia... ciekawe materiały i audycje, nowi goście, 

zadowoleni słuchacze. Może jakiś wywiad rzeka ze sławną osobą? 


