Województwo Dolnośląskie
Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
◦ „Życie

Akademickie.

Pismo

Akademii

Wychowania

Fizycznego

we

Wrocławiu”; kwartalnik, w każdym numerze dział sportowy z życia AZS;
Numery

archiwalne

z

lat

2002-2013

(nr

94-129)

na

stronie:

[http://zycie.awf.wroc.pl/];
Wydawca: Politechnika Wrocławska
◦ „Pryzmat. Wiadomości Politechniki Wrocławskiej” – miesięcznik zawierający
informacje z życia uczelni, pracowników i studentów PWr. Od 2013 r. informacje
na ten temat w zakładce aktualności na nowej stronie uczelni http://pwr.edu.pl/
Numery

archiwalne

z

lat

2000-2013

(nr

126-260)

na

stronie:

[http://www.pryzmat.pwr.edu.pl];
◦ „Żak: miesięcznik studentów Politechniki Wrocławskiej” (ISSN 1730-5152);
ukazuje się od października 1999 r., początkowo jako „Student”, od 2002 r. pod
obecną

nazwą.

Informacje

bieżące

na

stronie:

[https://pl-

pl.facebook.com/zak.pwr/]; numery archiwalne z lat 1999-2017 (nr 1-145) na
stronie: [http://www.zak.pwr.wroc.pl/] (aktualnie strona nieaktywna) (w środku
artykuły o tematyce sportowej);
◦ „Magazyn Semestr: Dodatek Politechniki Wrocławskiej”; lokalny dodatek do
ogólnopolskiego magazynu → „Semestr”; egzemplarz z 2008 r. na stronie:
[https://issuu.com/semestr/docs/pwr]
Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
◦ „Przegląd Uniwersytecki”; pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego,
nieregularnie obecne artykuły o tematyce sportowej. Numery archiwalne z lat
1999-2018

(roczniki

3-24)

na

stronie:

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/8408?language=pl (biblioteka
cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego);

Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (do 2008 r. Akademia Ekonomiczna
im. Oskara Langego we Wrocławiu)
◦ „Portal: Kwartalnik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (ISSN
1899-6965); ukazuje się od 2008 r., od 2017 r. tylko w wersji elektronicznej;
artykuły i wpisy (z lat 2012-2018) na stronie:
[http://www.ue.wroc.pl/aktualnosci/237/wszystkie_aktualnosci.html];
numery archiwalne (1-25) z lat 2008-2016 na stronie:
[http://www.portal.ue.wroc.pl/archiwum/2876/archiwum_portalu.html];
◦ „Nasza Akademia: pismo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we
Wrocławiu” (ISSN 1506-316X); ukazywał się w latach 1998-2008 (ogółem 39
numerów); brak wersji cyfrowej;
Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (do 2006 r. Akademia Rolnicza we
Wrocławiu)
◦ „Głos Uczelni: Magazyn Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”; pismo
ukazuje się od października 1992 roku jako miesięcznik/dwumiesięcznik
informacyjno-publicystyczny, początkowo z podtytułem „Biuletyn informacyjny
Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, od 2006 r. (nr 157) – „Biuletyn
informacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, od 2011 r. (nr
202) – „Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, w 2015 (od
nr 222) uzyskało aktualny podtytuł. To swoista kronika wydarzeń zarówno
uczelnianych, jak i dotyczących szeroko rozumianego środowiska akademickiego.
Począwszy od numeru 47 (grudzień 1996), kolejne numery są archiwizowane w
Internecie na stronie:
[https://www.upwr.edu.pl/uczelnia/8925/czasopismo_glos_uczelni.html];

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Wydawca: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika (do 2004 r. Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy)
◦

„Wiadomości Akademickie: Pismo Collegium Medicum im. Ludwika
Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”
(ISSN 1508-2180); ukazuje się od 1999 r., do 2004 r. jako „Wiadomości
Akademickie:

Pismo

Akademii

Medycznej

im.

Ludwika

Rydygiera w

Bydgoszczy”; numery archiwalne 1 (maj/czerwiec 1999) – 69 (kwiecień 2018 r.)
na stronie: [http://biblio.cm.umk.pl/index.php?id=75] (rubryka „Ze sportu”);

Wydawca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (do 2005 r. Akademia
Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego)
◦ „Gazeta Uniwersytecka: Kwartalnik Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy” (ISSN 2299-6214); ukazywała się w 2012-2013 r.; numery
archiwalne na stronie: [http://www.ukw.edu.pl/jednostka/gazeta_uniwersytecka]
(m.in. wiadomości sportowe);
◦ „Kwartalnik Uniwersytecki: pismo wydawane przez Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy”; ukazywało się w latach 2005-2006. [brak wersji
cyfrowej];
◦ „Kwartalnik Akademicki: pismo wydawane przez Akademię Bydgoską im.
Kazimierza Wielkiego”; ukazywało się w latach 2003-2005. [brak wersji
cyfrowej];
◦ „Forum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”; ukazywało się w latach 2007/20082012. [brak wersji cyfrowej];

Wydawca: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
(do 2006 r. Akademia Techniczno-Rolnicza)
◦ „Format 2.0: Magazyn Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w
Bydgoszczy” (ISSN 2081-0148); Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1996 r., do
2006 r. jako „Biuletyn Informacyjny ATR”, w latach 2006-2009 jako „Biuletyn
Informacyjny UTP”, następnie zaś do 2016 r. jako „Format UTP: Kwartalnik
Uniwersytetu

Technologiczno-Przyrodniczego

w

Bydgoszczy”;

numery

archiwalne „Format UTP” 1/2009 (50) – 1/2016 (74) oraz „Format 2.0” nr
01(wrzesień/październik)/2017 na stronie: [http://www.utp.edu.pl/pl/format-utp]
(rubryka „Sport i rekreacja”);
Wydawca: Wyższa Szkoła Gospodarki (uczelnia niepubliczna, do 2004 r. Wyższa
Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa)
◦ „Kurier Uczelniany: kwartalnik Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i
Hotelarstwa w Bydgoszczy” (ISSN 1643-6369); ukazywał się w latach
2001/2002-2012/2013;

numery

archiwalne

1-44

na

stronach:

[http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=75998&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&
QI=5DEB27D656A4EFFD77DDA96561F5C9B4-3],

[https://fbc.pionier.net.pl];

nr 45 na stronie: [http://www.gazeton.byd.pl/id,10/kurier-on-line] (w części
numerów rubryka „Sport”). Aktualności (w tym sportowe) 2006-2018 na stronie:
[http://www.wsg.byd.pl/aktualnosci.14.html];
Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
◦ „Głos Uczelni”; czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ukazuje się z
przerwami od 1952 r. W latach 1952-1959 ukazywał się jako „Głos Uczelni”, w
1960 r. jako „Refleksy: pismo studentów UMK”, w latach 1975-1977 jako
„Biuletyn Informacyjny: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu”, a w
latach 1978-1981 oraz 1988-1990 – „Głos Uczelni: biuletyn Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika”; numery archiwalne 1/2000 (167) – 5/2018 (387) na
stronie: [http://glos.umk.pl/archiwum/]. Starsze numery (1952-1960, 1975-1977)
dostępne na stronie: [http://kpbc.umk.pl/dlibra];
◦ „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów UMK: Absolwent”; ukazuje się od
października

1995

r.;

numery

10

(2005)

–

12

(2017)

na

stronie:

[https://www.umk.pl/absolwenci/sa/biuletyn/];

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
◦ [brak czasopisma/biuletynu uczelnianego], Informacje dt. AZS PWSZ Włocławek
na stronie: [https://www.pwsz.wloclawek.pl/azs];

Wydawca: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (dawniej Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna, do 1997 r. Wyższa Szkoła Pracy Socjalnej we Włocławku)
[uczelnia niepubliczna]
◦ „Vladislavia:

Gazeta

semestralna

Wyższej

Szkoły

Humanistyczno-

Ekonomicznej we Włocławku”; ukazywała się w latach 1997-2014 (ogółem 34
numery), do nr 3/1997 z podtytułem „Gazeta semestralna Wyższej Szkoły Pracy
Socjalnej we Włocławku”; numery archiwalne z lat 2004-2014 (17-34) na
stronie:

[http://www.ksw.wloclawek.pl/pl/nauka/wydawnictwa/vladislavia-

czasopismo-semestralne/numery-dopobrania];

Województwo Lubelskie

Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
◦ „Wiadomości

Uniwersyteckie:

społeczno-informacyjne

czasopismo

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie”. Pismo ukazuje się od
1991 roku w cyklu miesięcznym. Nr online – 1991-2017, R. 1-27;
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/2246?tab=1 ; nr 2009-2018, link:
[http://www.umcs.pl/pl/archiwum-numerow,3164.htm#page-1];
◦ „AS UMCS” (ISSN 1233-216X); kwartalnik wydawany nieregularnie przez
Stowarzyszenie Absolwentów UMCS. Pierwsze dwa numery nosiły tytuł
„Skłodowszczacy” (2000 rok). Numery archiwalne z okresu 2000-2003 dostępne
na stronie: [https://www.umcs.pl/pl/as-absolwent,4974.htm];
◦ „Nowa Próba: studenckie pismo literackie” (ISSN 1429-7175); ukazywało się
w latach 1997-1998; [brak wersji cyfrowej];
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
◦ „Przegląd Uniwersytecki KUL”; czasopismo (dwumiesięcznik) ukazuje się od
1998

r.;

numery

archiwalne

z

lat

2001-2018

na

stronie:

[http://www.kul.pl/archiwum-przegladu-uniwersyteckiego,art_1088.html]; ogólne
informacje

o

czasopiśmie

na

stronie:

[http://www.kul.pl/przeglad-

uniwersytecki,1112.html];
◦ „Qlpress:

Pismo

studentów

Katolickiego

Uniwersytetu

Lubelskiego”;

ukazywało się do 1998 r. (ogółem 35 numerów); brak wersji cyfrowej;
Wydawca: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
◦ „Bialski Przegląd Akademicki: Czasopismo Państwowej Szkoły Wyższej im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej” (ISSN 2081-6324); ukazuje się od
maja

2010

r.;

numery

archiwalne

1-29

(marzec

2018)

[http://www.pswbp.pl/index.php/pl/bialski-przegld-akademicki]

na

stronie:

Wydawca: Politechnika Lubelska
◦ „Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej” (ISSN 1428-4014); ukazuje
się od 1997 r., z częstotliwością jeden – trzy numery w roku; numery archiwalne z
lat

1998-2016

na

stronie:

[https://www.pollub.pl/pl/uczelnia/o-

politechnice/biuletyn-informacyjny/numery-archiwalne] (dział „Sport”);
◦ „Plagiat PL”; czasopismo studentów Politechniki Lubelskiej, ukazuje się od 2007
r.; numery archiwalne 18 (grudzień 2013) – 31 (maj 2018) na stronie:
[http://plagiat.pollub.pl/category/numery/] (informacje sportowe z życia uczelni);

Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (do 2008 r. Akademia Medyczna im. Feliksa
Skubiszewskiego w Lublinie)
◦ „Alma Mater: Uniwersytet Medyczny w Lublinie” (ISSN 1230-0497); ukazuje
się od 1991 r., do 2003 z podtytułem „Akademia Medyczna w Lublinie”, zaś w
latach

2003-2008

–

„Akademia

Medyczna

im.

profesora

Feliksa

Skubiszewskiego w Lublinie”; selektywna bibliografia czasopisma z lat 19942018 na stronie: [https://bpp.umlub.pl/bpp/zrodlo/Alma-Mater/];

Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (do 2008 r. Akademia Rolnicza)
◦ „Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” (ISSN 1428-457X);
dwumiesięcznik (do 2017 r. kwartalnik), ukazuje się od 1997 r., do 2008 r. jako
„Aktualności AR: Kwartalnik Akademii Rolniczej w Lublinie”; numery
archiwalne 41 (styczeń-marzec 2007), 51 (lipiec-wrzesień 2009), 54 (kwiecieńczerwiec

2010)

–

86

(marzec-kwiecień

[http://wydawnictwo.up.lublin.pl/archiwum-numerow/]

2018)
(dział

na

stronie:
„Sport”);

Województwo Lubuskie
Wydawca: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
◦ [brak czasopisma/biuletynu uczelnianego]; Wiadomości uczelniane z lat 20122018 na stronie: [http://ajp.edu.pl/sprawozdania-ukraina.html] (niewiele o
sporcie);
Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski (utworzony w 2001 roku z połączenia Politechniki
Zielonogórskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej
Górze)
◦ „Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej” (ISSN
1644-7867); ukazuje się od września 2001 r., numery archiwalne (wszystkie) na
stronie:

[http://miesiecznik.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznikUZ.html];

rubryka „Ze sportu”;
◦ „Biuletyn Politechniki Zielonogórskiej”; miesięcznik, ukazywał się w latach
1996-2001; brak wersji cyfrowej;
◦ „Głos Uczelni: biuletyn Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza
Kotarbińskiego w Zielonej Górze”; dwumiesięcznik, ukazywał się w latach
1997-1999; brak wersji cyfrowej;

Województwo Łódzkie
Wydawca: Uniwersytet Łódzki
◦ „Kronika: pismo Uniwersytetu Łódzkiego” (ISSN: 1896-7302); ukazuje się od
1991 r.; numery archiwalne 3/2007 (103) – 5/2010 (122) na stronie:
[http://old.uni.lodz.pl/promocja/kronika]; numery 4/2013 – 3/2018 + specjalne na
stronie: [http://kronika.uni.lodz.pl/] (w starszych numerach dział „Akademicki
Sport”, w nowszych wiadomości sportowe);
◦ „Puls Studenta: pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów – kultura, kino,
teatr, muzyka, sport, życie studenckie”; czasopismo ukazywało się w latach
1997-2003 (ogółem 47 numerów); strona czasopisma [http://puls.prv.pl/]
nieaktywna; [brak wersji cyfrowej]
◦ „Gazeta Studencka Uniwersytetu Łódzkiego”; ukazywała się w 1993 r. [brak
wersji cyfrowej];
Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi (powstał w 2002 r. z połączenia Akademii
Medycznej w Łodzi i Wojskowej Akademii Medycznej im. Gen. Dyw. Bolesława
Szarackiego w Łodzi)
◦ „UM Magazyn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (ISSN 2543-8999);
dwumiesięcznik, ukazuje się od 2017 r.; numery 1/2017-2/2018 na stronie:
[https://ummagazyn.umed.pl/catalog.html];
◦ „Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (ISSN 18995810); ukazywał się od 2008 do 2016 r., w latach 2013-2016 jako „Biuletyn
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”; numery archiwalne 4/2009 – 7-10/2016 na
stronie:

[http://umed.pl/uczelnia/biuletyn/biuletyn-archiwum/];

(pojawiają

się

artykuły o sporcie/AZS);
◦ „Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej imienia Gen. Dyw. Prof. Dr. Med.
Bolesława Szareckiego”; ukazywał się w latach w latach 1958 – 1996/1997, przy
czym w latach 1958-1975 jako „Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej”; [brak
wersji cyfrowej];

◦ „Blomba: Czasopismo Studentów Instytutu Stomatologii AM w Łodzi”; brak
bliższych informacji; strona czasopisma [http://medyk.am.lodz.pl/~blomba/]
nieaktywna;
Wydawca: Politechnika Łódzka
◦ „Życie Uczelni: biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej” (ISSN 14254344); ukazuje się od 1984 r.; numery archiwalne 116 (2011) - 137 (2016) na
stronie:

[http://repozytorium.p.lodz.pl/handle/11652/129];

nowsze

+

numer

bieżący (144) na stronie: [https://www.zu.p.lodz.pl/biblioteka] (pojawiają się
artykuły o sporcie);


Wydawca: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
◦ „Konteksty Kształcenia Muzycznego” (ISSN 2392-277X); Półrocznik, numery
archiwalne 2014-2017 na stronie:
https://konteksty.amuz.lodz.pl/resources/html/archives];



Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
◦ Aktualności sportowe 2016-2018 na stronie:
[http://www.pwsz.skierniewice.pl/%C5%BCyciestudenckie/azs.aspx]

Województwo Małopolskie
Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
◦ „Biuletyn AGH: Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej”
(ISSN 1898-9624); ukazuje się od 2007 r.; numery archiwalne (komplet) na
stronie:
[http://www.biuletyn.agh.edu.pl/index.php?option=com_simplelists&view=catego
ries&Itemid=58], względnie:

[http://www.biuletyn.agh.edu.pl/index.html] (n-ry

1/styczeń 2008 – 25/styczeń 2010) oraz: [http://www.uci.agh.edu.pl/bip/] (n-ry:
13-25, 42-46, 49-65, 68, 69, 71-78);
◦ „Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej” (ISSN
1425-4271); ukazywał się w latach 1994-2007 (ogółem 173 numery); numery
archiwalne (docelowo komplet – strona w trakcie tworzenia) na stronie:
[http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/index_arch.html];

Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie (do 2011 r. Wyższa Szkoła FilozoficznoPedagogiczna Ignatianum w Krakowie) [uczelnia kościelna]
◦ „IGNATIANUM: Półrocznik Akademii Ignatianum w Krakowie” (ISSN
1899-8860); gazeta uczelniana, ukazuje od 2008 r., do 2011 r. z podtytułem
„Półrocznik Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum”; strona
czasopisma: [https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/ignatianum.htm],
Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
◦ „Puls AWF: Biuletyn Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im.
Bronisława Czecha w Krakowie” (ISSN 1734-7262); ukazuje się od 1999 r.,
początkowo jako „Puls AWF: Magazyn akademicki”, od nr 32 (2009) z nowym
podtytułem; zeszyty archiwalne z lat 2009-2016 (nr-y 33-52) dostępne na stronie:
[https://wydawnictwa.awf.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=categ
ory&layout=blog&id=146&Itemid=122];

Wydawca: Politechnika Krakowska
◦ „Nasza Politechnika”; miesięcznik, dostępne nr za lata 1998-2018 (nr 7-174),
informacje

sportowe

głównie

na

temat

sukcesów

studentów.

Link:

[http://nasza.pk.edu.pl/]; [https://issuu.com/];
Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
◦ „Alma Mater: Miesięcznik Uniwersytetu Jagielońskiego” (ISSN 1427-1176);
miesięcznik (okresowo kwartalnik lub dwumiesięcznik), numery archiwalne
(2011-2018, nr 130-199) dostępne na stronie: [http://www.almamater.uj.edu.pl/]
◦ „WUJ (Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego)”; Pismo Studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego; miesięcznik wydawany przez Fundację Studentów i
Absolwentów UJ „Bratniak”. Nr dostępne online za lata 2009-2018 (nr 181-265),
stały Dział Sportowy, w którym między innymi informacje o sukcesach AZS –
Link: [https://issuu.com/pismowuj];
Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
◦ „Kurier UEK”; czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
podejmujące zarówno tematykę związaną z działalnością Uczelni, jak i szeroko
rozumiane kwestie dotyczące społeczności akademickiej. Lista archiwalnych oraz
bieżących numerów czasopisma Kurier UEK dostępna jest na platformie ISSU
(dostępny miesięcznik z okresu 2008-2018);
Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
◦ „Commentari Academici”;

dwumiesięcznik Uniwersytetu Pedagogicznego,

zaczął wychodzić od marca/kwietnia 2018 r. Dostępny online jest nr 1 – Link:
[http://www.up.krakow.pl/uniwersytet/commentarii-academici];
Wydawca: Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University. Wydział Zamiejscowy w
Tarnowie [uczelnia niepubliczna]
◦ „Diengi: Czasopismo studentów WSB w Tarnowie”; brak bliższych danych o
czasopiśmie; strona czasopisma [http://www.wsb.tarman.pl/dien.html] nieaktywna;

Województwo Mazowieckie
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
◦ [brak czasopisma/biuletynu uczelnianego]; Aktualności z lat 2013-2018, m.in.
sportowe na stronie [http://www.pwszciechanow.edu.pl/index.php?limitstart=0];

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
◦ „Wiadomości Uczelniane: Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Płocku” (ISSN 1732-4130); ukazuje się od 2004 r., od 2013 r, tylko w wersji
elektronicznej; numery archiwalne 1/2011 (16) – 1/2015 (21) na stronie:
[http://www.pwszplock.pl/inne/wiadomosci-uczelniane/];
Wydawca: Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w
Radomiu (do 2012 r. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
◦ „Z

Życia

Uniwersytetu:

czasopismo

Uniwersytetu

Technologiczno–

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu” (ISSN 1642-1256);
kwartalnik, numery archiwalne z lat 2013-2014

dostępne pod adresem:

[https://www.uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=3677];
Zeszyty starszego tytułu „Z życia Politechniki” z okresu 2005-2012 dostępne pod
adresem:
[https://www.uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=3678].
Zmiana tytułu periodyku nastąpiła zgodnie ze zmianą nazwy uczelni. Taka sama
pozostała fabuła pisma, stąd informacje o sporcie akademickim znaleźć można w
rubryce: „Studenci”;
Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (do 2010 r. Akademia
Podlaska, do 1999 r.: Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna)
◦ „Kuryer Uniwersytecki”; Czasopismo studenckie UPH; ukazuje się od 1998 r.,
do 2010 r. jako „Kuryer Akademii Podlaskiej”; numery 71 (2/2015) – 76
(1/2017) na stronie [http://www.kuryer.uph.edu.pl/numery-kuryera], numery 54 –
79 (1/2018) na stronie: [https://www.uph.edu.pl/studenci]; Aktualności 2008-2018
na stronie: [https://www.uph.edu.pl/studenci?limitstart=0];

Wydawca: Uniwersytet Warszawski
◦ „UW” = „Uniwersytet Warszawski: biuletyn informacyjny Uniwersytetu
Warszawskiego” (ISSN 1640-2758); Pismo uczelni, ukazuje się od 1997 r.;
numery

archiwalne

1/2008

(35)

–

2/2018

(85)

na

stronie:

[https://www.uw.edu.pl/pismo-uczelni-uw-2/];
◦ „Warszaffska Gazetka Studenta: bezpłatne czasopismo warszawskich
studentów (UW, PW, SGGW, SGH, UM, UKSW, AWF)”; ukazywało się w
latach 1990-2014 (?); brak wersji cyfrowej;
◦ „Sedno: Gazeta Studencka”; czasopismo internetowe, ukazuje się od 2011 r.;
artykuły sportowe na stronie: [http://gazeta-sedno.pl/kategoria/po-godzinach/sportpo-godzinach/];
◦ „Uniwersytet Kulturalny: Pismo Warsztatowe Instytutu Kultury Polskiej”
(ISSN 1509-5819); czasopismo studentów, ukazywało się w latach 2000-2005 (56
numerów). Dystrybuowane bezpłatnie na terenie UW, utrzymywało się wyłącznie
z

płatnych

ogłoszeń.

Numery

[http://www.kulturalny.uw.edu.pl/arch.php]

archiwalne
(strona

czasopisma:
aktualnie

nieaktywna/zlikwidowana);
◦ „Jurysta: Czasopismo studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego”; czasopismo afiliowane przy Kole Naukowym „Ignorantia Iuris
Nocet”, ukazywało się w latach 1996-1997 (ogółem 7 numerów); [brak wersji
cyfrowej];
◦ „Szturmowiec: Miesięcznik studentów Wydziału Zarządzania UW”; ukazywał się
w latach 1993-1997 (ogółem 33 numery); [brak wersji cyfrowej]

Wydawca: Politechnika Warszawska
◦ „Miesięcznik

Politechniki

Warszawskiej”

(ISSN:

1640-8411);

pismo

społeczności akademickiej PW. Pismo ukazywało się od stycznia 1998 r. do lipca
2013 r. i zastąpiło wcześniejszy „Biuletyn Informacyjny Politechniki
Warszawskiej”. Każdego roku obok numerów seryjnych pojawiały się wydania
specjalne. Numery archiwalne dostępne w wersji elektronicznej na stronie
[http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/publication?id=6187&from=&dirids=1&tab=1&l
p=8&QI=] (dostęp tylko lokalnie z terenu BGPW);
◦ „Biuletyn Informacyjny Politechniki Warszawskiej”. Miesięcznik Politechniki
Warszawskiej, w postaci drukowanej ukazywał się w latach 1991-1997 (ISSN:
1640-8411), obecnie portal elektroniczny. Wiadomości sportowe (2013-2018):
[https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Sport];
◦ „I.PEWU” . Miesięcznik Kulturalny Studentów Politechniki Warszawskiej (ISSN
1732-9302); ukazuje się od 2004 r.; numery archiwalne od stycznia 2005 r. (12)
do grudnia 2012 r. (60) na stronie: [http://www.ipewu.pw.edu.pl/] oraz
[https://issuu.com/search?q=I.PEWU];
◦ „Arcytektura: nieregularnik studentów Wydziału Architektury Politechniki
Warszawskiej”; czasopismo ukazywało się w latach 1989-1995 (ogółem wyszło
wówczas 12 numerów); po reaktywacji dwa numery ukazały się w 2009 r.; numery
z 2009 (13-14) na stronie: [https://issuu.com/search?q=ARCYTEKTURA%20];
◦ „Moment: gazeta inżyniera lądowego”; czasopismo studentów Politechniki
Warszawskiej;

brak

bliższych

danych;

[brak

wersji

cyfrowej];

Wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
◦ „Agricola”. Pismo SGGW (ISSN. 1640-4734); ukazuje się od 1988 r.; numery
archiwalne

wrzesień/2012

(83)

[http://www.sggw.pl/prasa-uczelniana];

–

grudzień/2015
Spisy

treści

(93)

roczników

na

stronie:

1992-2011:

[http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-journal-33c94352d393-4629-a081-e5455d25b980];

Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
◦ „Gazeta

SGH”.

Miesięcznik

(wcześniej

dwutygodnik)

Szkoły

Głównej

Handlowej w Warszawie; ukazuje się od 1993 r.; numery archiwalne 3/2008 (239)
–

2/2018

(342)

na

stronie:

[http://administracja.sgh.waw.pl/pl/dpir/gazeta/archiwum/Strony/default.aspx];
numer

bieżący

na

stronie:

[http://www.sgh.waw.pl/gazeta]

=

[http://administracja.sgh.waw.pl/pl/dpir/gazeta/Strony/default.aspx];
◦ „Niezależny Miesięcznik Studentów Magiel” (ISSN 1505-1714); ukazuje się od
1995 r.; numery archiwalne 1 (grudzień 1995) – 172 (marzec 2018) na stronie:
[https://issuu.com/magiel] (m.in. wiadomości sportowe);
◦ „Trend: miesięcznik o sztuce inwestowania” (ISSN 1899-4202); czasopismo
powstałe w 2008 r. z inicjatywy studentów i absolwentów Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, główne poruszane tematy to giełda, rynki towarowe,
akcje, obligacje itp.; numery archiwalne z lat 2008-2017 na stronie
[http://www.gazetatrend.pl/archiwum/] (raczej nic o sporcie);
Wydawca: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
◦ „POŻAREK”, magazyn studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Pismo ukazuje się od marca 2002 r. jako reaktywacja pisma „Żar”, późniejszego
„Żarek” wychodzącego od 1976 r. [brak strony www];
◦ Aktualności

(m.in.

sportowe)

2017-2018

na

stronie:

[https://www.sgsp.edu.pl/aktualnosci];
Wydawca: Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie (do 2008 r. Akademia
Medyczna w Warszawie)
◦ „MDW UM / Medycyna - Dydaktyka - Wychowanie: kwartalnik Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego” (ISSN 0137-6543); ukazuje się od 1969 r., najpierw
jako „Biuletyn Akademii Medycznej w Warszawie” (1969-1970), następnie
„Kwartalnik Akademii Medycznej w Warszawie” (1971-1976) oraz „Medycyna Dydaktyka - Wychowanie: kwartalnik Akademii Medycznej w Warszawie” (19772008);

numery

archiwalne

[https://bp.wum.edu.pl/gazeta];

1/2017

–

4/2018

na

stronie:

◦ „Z Życia Akademii Medycznej w Warszawie” (ISSN 1427-8316); Pismo
uczelniane, wydawca: Akademia Medyczna w Warszawie / Senacka Komisja ds.
Informacji Naukowej i Wydawnictw. Ukazywało się do 2002 r. [brak strony
www];
Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
◦ „Głos Akademicki” (ISSN 1507-9988); Miesięcznik Wojskowej Akademii
Technicznej ukazuje się od maja 1996 r.; numery archiwalne 6/2003 (102) –
3/2018 (264) na stronie: [http://www.promocja.wat.edu.pl/glos-akademicki/];
◦ „Kronika Wojskowej Akademii Technicznej”; ukazały się numery (roczniki)
2008/2012, 2013, 2014, 2015, 2016;
◦
Wydawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (do 1999 r.
Akademia Teologii Katolickiej)
◦ „Kroniki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”
ukazywały się w latach 1993/1994 – 2003/2005, przy czym do 1998/1999 r. jako
„Kroniki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie”. [brak wersji cyfrowej];
◦ „Jasno i Wyraźnie: miesięcznik młodzieży akademickiej UKSW” (ISSN 18956394);

ukazywał

się

w

2006

r.

Link

nieaktywny

[http://www.jasnoiwyraznie.info/];
◦ „Plus: miesięcznik studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”;
jedyny numer ukazał się w 2001 r. Brak wersji cyfrowej. Aktualności 2015-2018
na stronie: [https://uksw.edu.pl/pl/aktualnosci?limitstart=0];

Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
◦ „Aspiracje: Pismo Warszawskich Uczelni Artystycznych”; kwartalnik, numery
archiwalne 2006-2017 na stronie [https://wydawnictwo.asp.waw.pl/aspiracjeonline-issn-2450-7555/] (raczej niewiele o sporcie);
Wydawca: Akademia Sztuki Wojennej (do 2016 r. Akademia Obrony Narodowej)

◦ „Biuletyn Akademii Obrony Narodowej”. Pismo Pracowników i Studentów
(kwartalnik) (ISSN 1642-0128); ukazuje się od 2001 r.; numery archiwalne 1/2001
– 2/2016 (68) na stronie: [http://rembridge.pl/biuletyn-aon/] (dział „Sport i
rekreacja”);

Wydawca:

Akademia

Pedagogiki

Specjalnej

im.

M.

Grzegorzewskiej

w Warszawie (do 2000 r. Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej)
◦ „Krzyk: pismo studentów Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie”; jedyny (?) numer ukazał się w 1997 r. [brak
wersji cyfrowej];
◦ Strona (dobrze rozbudowana; jest też zakładka z historią klubu) AZS APS:
[http://www.aps.edu.pl/studenci/klub-uczelniany-azs-aps/];
Wydawca:

Akademia

Wychowania

Fizycznego

im

Józefa

Piłsudskiego

w Warszawie
◦ „Absolwenci AWF: pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa”
(ISSN 2353-4001); kwartalnik, ukazuje się od 2011 r.; numery archiwalne 2/2014
(10) – 4/2017 (24) na stronie [http://absolwenci-awf-warszawa.pl/kwartalnikabsolwenci/];
◦ „Sprawozdanie [CIWF = Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego]”,
1932/1933 – 1936/1937;
◦ „Biuletyn Informacyjny: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie”,
Pismo ukazywało się w latach: 1973-1987. [brak wersji cyfrowej];
◦ „Miniatury:

pismo

Organizacji

Studenckich

Akademii

Wychowania

Fizycznego w Warszawie”; ukazywało się w latach 1963-1976, 1978-1981, 19871988. [brak wersji cyfrowej];
◦ „GAWFA: gazetka studencka”; ukazywało się w latach 2002-2003. [brak wersji
cyfrowej];

◦ „Nova Gawfa: pismo studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie”; ukazywało się w latach 2005-2007. [brak wersji
cyfrowej];

Aktualności

2014-2018

na

stronie:

[http://www.awf.edu.pl/wwf/aktualnosci?result_5150_result_page=1];

Wydawca: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie (dawniej
WSP TWP w Warszawie) [uczelnia niepubliczna]
◦ „Meritum: gazeta studencka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w
Warszawie” (ISSN 1730-3621); miesięcznik, ukazywał się od grudnia 2002 r. do
c. 2005 r.; [brak wersji cyfrowej];
Wydawca: Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
(do 2007 r. Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie, do 2013 r. –
Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych z siedzibą w
Warszawie)
◦ „Punkt Widzenia: czasopismo pierwszej w Polsce Prywatnej Wyższej Szkoły
Businessu i Administracji” (ISSN 1231-2401); ukazywało się w latach 19922001 (ogółem 79 numerów); [brak wersji cyfrowej];
Wydawca: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (wcześniej Szkoła Wyższa
Psychologii Społecznej) [uczelnia niepubliczna]
◦ „Psychologia w Teatrze Życia” (ISSN 1505-9812); dwumiesięcznik, ukazywał się
od 1996-2009; [brak wersji cyfrowej];

Województwo Opolskie
Wydawca: Politechnika Opolska (do 1996 r. Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu)
◦ „Wiadomości Uczelniane: pismo informacyjne Politechniki Opolskiej” (ISSN
1427-809X); w formie drukowanej ukazywała się do 2013 r., początkowo pod
nazwą

„Wiadomości

Uczelniane:

gazeta

uczelniana

Wyższej

Szkoły

Inżynierskiej w Opolu”; numery archiwalne z lat 1995-2013 (nr 46-238) na
stronie [https://wu.po.opole.pl/archiwum/index.php?mod=arch]; od 2013 pismo w
wersji artykułów online, dostępne na stronie: [https://wu.po.opole.pl/] (obecne
artykuły

o

tematyce

sportowej

z

życia

uniwersytetu);

Wydawca: Uniwersytet Opolski (do 1994 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców
Śląskich)
◦ „Indeks: pismo Uniwersytetu Opolskiego” (ISSN 1427-7506); Ukazuje się od
1996 r. Numery archiwalne z lat 2000-2018 (nr 22-186) na stronie:
[http://indeks.uni.opole.pl/]; obecne artykuły o tematyce sportowej; w dziale
„Kronika Uniwersytecka” informacje o aktualnych wydarzeniach sportowych z
życia uniwersytetu;
◦ „Nasze

Sprawy:

biuletyn

informacyjny

Uniwersytetu

Opolskiego”;

dwumiesięcznik, ukazywał się w latach 1992-1996, przy czym do 1993 r. (nr 7)
pod nazwą „Nasze Sprawy: biuletyn informacyjny WSP w Opolu”; [brak
wersji cyfrowej];
◦ „Galopada

Studencka:

niezależny

miesięcznik

społeczno-kulturalny”;

kwartalnik, jedyny numer ukazał się w 2001 r.; [brak wersji cyfrowej];
Wydawcy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
◦ „Eunomia: miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej”
(ISSN 1897-2349); ukazuje się od 2006 r.; niektóre numery archiwalne na
stronach: [https://raciborz.com.pl] oraz: [https://issuu.com/] (n-ry 77, 79-81).
(sporadycznie wiadomości sportowe);

Województwo Podkarpackie

Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
◦ „Gazeta

Uniwersytecka:

pracowników

i

studentów

Uniwersytetu

Rzeszowskiego” (ISSN 1642–6797); miesięcznik, ukazuje się od 2001 r.; numery
archiwalne

z

lat

2002-2018

dostępne

na

stronie

[http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/gazeta-uniwersytecka] (dział „Na sportowo” w
każdym numerze);
Wydawca: Politechnika Rzeszowska
◦ „Gazeta

Politechniki:

Pismo

pracowników

i

studentów

Politechniki

Rzeszowskiej”; numery dostępne online: od 2000-2018 (miesięcznik, ukazujący
się nieregularnie, czasami podwójne numery); Dział Sportowy zwykle na końcu
czasopisma; Link: [https://gazeta.prz.edu.pl/];
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku
◦ „Ob.sesja” – magazyn studencki wydawany od 2007, w środku informacje o
sukcesach sportowych studentów w ramach klubu AZS, kwartalnik (zakładka: dla
studentów); numery dostępne online: 2016-2017 (nr 31-36) – Link: [https://pwszsanok.edu.pl/studenci/magazyn-studencki-obsesja];

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Wydawca: Politechnika Białostocka
◦ „Życie

Politechniki”,

pismo

społeczności

akademickiej

Politechniki

Białostockiej, półrocznik (nieregularnie) , dział „Mieszanka studencka”, zeszyty
2010-2016

na

stronie

https://pb.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/zycie-politechniki/,

starsze od nr 10 z roku 2006/2007 na: [http://poprzedni.pb.edu.pl/zyciepolitechniki];
Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (do 2008 r. Akademia Medyczna w
Białymstoku)
◦ „Medyk Białostocki: miesięcznik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”
(ISSN 1643-3734); miesięcznik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
powstały w 1956 r.; w latach 1957-1999 nie ukazywał się i zostało wznowiony w
2000 r.; początkowo czasopismo nosiło tytuł tytuł „Medyk Białostocki”, od 2002
r. – „Medyk Białostocki: miesięcznik białostockiej Akademii Medycznej”, od
nr 5/2008 (64) tytuł aktualny; numery archiwalne z lat 2002-2018 na stronie:
[https://www.umb.edu.pl/medyk/archiwum/2017/] (sport nieregularnie – bez stałej
rubryki);
◦ „Młody

Medyk:

Miesięcznik

Studentów

Uniwersytetu

Medycznego

w Białymstoku”; czasopismo zostało zainicjowane we wrześniu 2002 r. i jest
współwydawaną częścią czasopisma „Medyk Białostocki”, z którym ma wspólną
numerację i ISSN.
Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
◦ „Nasz Uniwersytet: Kwartalnik Uniwersytetu w Białymstoku” (ISSN 14278421); ukazuje się od 1997 r., początkowo z podtytułem „Kwartalnik filii
Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku”, od nr 2-3/1997 r. – „Pismo
Uniwersytetu w Białymstoku”, aktualna nazwa od nr 2-4/1997-1998; numery od
24 (31) marzec 2015 – 1 z 2006 roku dostępne na stronie: [http://uwb.edu.pl/naszuniwersytet], (najczęściej dział „Sport”);
◦ „PUB: Pismo studentów Uniwersytetu w Białymstoku” (ISSN 1506-2295);
ukazywał się w latach 1998-1999; [brak wersji cyfrowej];

Województwo Pomorskie

Wydawca: Politechnika Gdańska
◦ „Pismo PG: Forum Społeczności Akademickiej”; miesięcznik, ukazuje się od
1993 r.; na stronie: [https://pg.edu.pl/pismo/] w zakładce numery archiwalne
dostępne wszystkie numery pisma począwszy od jego powstania (bez stałej
rubryki sportowej);
◦ „Kronika

Studencka:

Ilustrowany

Magazyn

Studentów

Politechniki

Gdańskiej”; istniał w latach 1958-2004; archiwalne fotografie z lat 1962-2003 na
stronie:

[http://www.bg.pg.gda.pl/kronika/kronika.php];

obecnie

tradycję

magazynu kontynuuje w internecie organizacja studencka „Kronika Studencka”,
której witryna (w tym archiwum z lat 2011-2016) znajduje się na stronie:
[http://ks.pg.gda.pl/]
Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w
Gdańsku (do 2001 r. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w
Gdańsku)
◦ „Panorama AWFiS Gdańsk: citius, altius, fortius” (ISSN 1730-4032);
kwartalnik, ukazuje się od 1993 r., początkowo jako „Panorama AWF-u: citius,
altius, fortius”, w latach 1998-2001 (n-ry 25-36) jako „Panorama AWF
Gdańsk: citius, altius, fortius”, od 2002 r. (nr 37) pod aktualnym tytułem;
zeszyty

z

lat

2008-2018

(n-ry

46-80)

dostępne

na

stronie:

[http://www.awf.gda.pl/index.php?id=537];
Wydawca: Uniwersytet Gdański:
◦ „Gazeta

Uniwersytecka

społeczności

akademickiej

Uniwersytetu

Gdańskiego”; dział „Sport”, na stronie: http://gazeta.ug.edu.pl/

(informacje

sportowe od 2014 roku). Numery archiwalne miesięcznika (od 2011) roku są
dostępne

na

stronie:

„Kalejdoskop sportowy”;

http://gazeta.ug.edu.pl/index.php?start=6

Dział:

Wydawca: Gdański Uniwersytet Medyczny (do 2009 r. Akademia Medyczna w Gdańsku)
◦ „Gazeta AMG: Miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” (ISSN
1506-9745); ukazuje się od stycznia 1991 roku, do nr 5/2008 (221) jako „Gazeta
AMG Gdańsk”; numery archiwalne z lat 2006-2018 dostępne na stronie:
[https://gazeta.gumed.edu.pl/]; starsze zeszyty od 1991 w archiwum Pomorskiej
Biblioteki
Cyfrowej:[http://www.pbc.gda.pl/dlibra/publication?id=4206&from=&dirids=1&t
ab=1&lp=1&QI=] oraz na stronie: [https://gazeta.gumed.edu.pl/494.html] (l. 19962005) (informacje sportowe pojawiają się nieregularnie, dział „Z życia uczelni”);
Wydawca: Akademia Morska w Gdyni (do 2001 r. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni)
◦ „Akademicki Kurier Morski” pismo pracowników i studentów Akademii
Morskiej w Gdyni , na http://www.am.gdynia.pl/akm dostępne numery archiwalne
od 33 z grudnia 2005 do nr 56 z czerwca 2017, bez stałej rubryki;
Wydawca: Akademia Pomorska w Słupsku (do 2006 r. Pomorska Akademia
Pedagogiczna)
◦ „Dialog Akademicki: pismo pracowników i studentów Pomorskiej Akademii
Pedagogicznej w Słupsku”; ukazywało się w latach 2002-2008; brak wersji
cyfrowej;
◦ „APStrefa: pismo pracowników i studentów Akademii Pomorskiej w
Słupsku”; ukazywało się w latach 2009-2012; numery archiwalne na stronie
[https://fbc.pionier.net.pl],

ale

wersja

cyfrowa

dostępna

wyłącznie

na

dedykowanych terminalach w czytelni Biblioteki Narodowej oraz w czytelniach
bibliotek, które przystąpiły do projektu Academica. Aktualności (2017-2018):
[https://www.apsl.edu.pl/Studenci/Aktualnosci]

Województwo Śląskie
Wydawca: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
◦ „Akademia: Pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”
(ISSN 1644 - 2881); ukazuje się od maja 2002 r.; numery archiwalne 32 (kwiecień
2015) – 37 (grudzień 2017) na stronie:

[https://www.ath.bielsko.pl/pismo-

uczelniane-akademia-2/] (m.in. informacje z życia lokalnego AZS) Aktualności z
lat 2017-2018 na stronie: https://www.ath.bielsko.pl/category/aktualnosci/ogolne/]
(sporadycznie informacje sportowe)
Wydawca: Politechnika Częstochowska
◦ „Politechnika Częstochowska: pismo środowiska akademickiego” (ISSN 14287633); ukazuje się od 1997 r.; numery archiwalne 1 (czerwiec 1997) – 64
(grudzień 2017) na stronie: [https://pcz.pl/pl/content/czasopismo-politechnikaczestochowska];
Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
◦ „Rekord: pismo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w
Katowicach”; ukazywało się w latach 2000-2001 i 2006-2016; początkowo nosiło
podtytuł „czasopismo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach”, w
2006 zmieniony na „miesięcznik Akademii Wychowania Fizycznego w
Katowicach”, w 2007 na „pismo Akademii Wychowania Fizycznego w
Katowicach”, w 2008 r. przyjął ostateczną formę; strona czasopisma
(niedziałająca): [http://www.rekord.awf.katowice.pl/]; brak wersji cyfrowej;
Wydawca: Uniwersytet Śląski
◦ „Gazeta Uniwersytecka UŚ”

(ISSN 1505-6317); miesięcznik Uniwersytetu

Śląskiego w Katowicach istnieje od 1992 roku. Pismo skierowane jest do
pracowników uczelni, naukowców i studentów – nie tylko uniwersytetu, ale całego
środowiska akademickiego kraju. W niektórych numerach pojawiają się
informacje sportowe z życia uniwersytetu (brak stałego działu sportowego).
Numery

archiwalne

z

lat

1992-2018

[http://gazeta.us.edu.pl/archiwalne];

(1-259)

dostępne

na

stronie:

◦ „Suplement: Magazyn studentów Uniwersytetu Śląskiego” (ISSN 1739-1688);
ukazuje się od 2003 r.; strona czasopisma:
[http://www.magazynsuplement.us.edu.pl/]; wybrane numery archiwalne z lat
2011-2018 dostępne na stronie:
[http://www.magazynsuplement.us.edu.pl/archiwum/] (pojawiają się artykuły o
tematyce sportowej);
Wydawca: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (do 2007 r. Śląska Akademia
Medyczna im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach)
◦ „Newsletter”; ukazuje się nieregularnie, informacje z życia uniwersytetu, w tym
na

temat

AZS.

Zeszyty

z

lat

2012-2018

dostępne

na

stronie:

[http://sum.edu.pl/uczelnia/newsletter-uniwersytetu];
◦ „Biuletyn Informacyjny: Śląski Uniwersytet Medyczny” (ISSN 1898-2573);
ukazywał się w latach 1991-2013, przy czym do 2007 r. (R. 17/nr 2) pod nazwą
„Biuletyn Informacyjny: Śląska Akademia Medyczna”; brak wersji cyfrowej;
◦ „ZEZ: Studencka gazeta medyków”; strona czasopisma (niedziałająca):
[http://www.slam.katowice.pl/~zez/];
Wydawca: Politechnika Śląska
◦ „Biuletyn Politechniki Śląskiej” (ISSN 1689-8206); miesięcznik, ukazuje się od
1990 r., do 2008 r. (nr 14 = 190) pod nazwą „Z Życia Politechniki Śląskiej”;
numery

aktualny

i

archiwalne

dostępne

na

stronie:

[https://www.polsl.pl/biuletyn/Strony/default.aspx];
Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (do 2010 r. Akademia Ekonomiczna
im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
◦ „Forum: biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (ISSN 1731075X); czasopismo ukazuje się od 1999 r., przy czym pierwszy numer nosił tytuł
„AE Biuletyn: miesięcznik pracowników AE Katowice”, a kolejne do 2010 r. –
„AE Forum: Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach”; od 2014 (nr
39) roku kwartalnik jest wydawany w polsko-angielskiej wersji językowej i nosi
równoległy podtytuł „Bulletin of the University of Economics in Katowice”.

Numery są publikowane tradycyjnie z okazji inauguracji roku akademickiego oraz
na przełomie semestrów. Zeszyty od 5 (marzec 2003) do 46 (marzec 2018)
dostępne

na

stronie:

[https://www.ue.katowice.pl/media/media-

uczelniane/forum.html];
◦ „Nowy Gwóźdź Programu: ogólnopolski magazyn Niezależnego Zrzeszenia
Studentów” (ISSN 1427-4140); kwartalnik studencki, ukazuje się od 1995 r.;
numery

archiwalne

z

lat

2010-2018

(53-78)

na

stronie:

[https://issuu.com/nowygwozdzprogramu]; strona czasopisma:
[http://www.nzs.ue.katowice.pl/magazyn-studencki-nowy-gwozdz-programu/]
◦ „BANKRUT: Magazyn Studentów AE w Katowicach” (ISSN: 1427-8200);
miesięcznik, ukazywał się w latach 1980-1982 i 1988-2001; spisy treści
wybranych

zeszytów

(74,

78-81)

z

2000

i

2001

r.

na

stronie:

[http://katalog.czasopism.pl/index.php/Bankrut]; [brak wersji cyfrowej];

Wydawca: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowej im. Wojciecha Korfantego w
Katowicach (w 2016 r. wchłonęła Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. Generała Jerzego
Ziętka w Katowicach) [uczelnia niepubliczna]
◦ „Trend: Pismo studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania”; brak danych,
być może chodzi o → „Trend: miesięcznik o sztuce inwestowania”, który
powstał w 2008 r. z inicjatywy studentów i absolwentów Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie;

Województwo Świętokrzyskie
Wydawca: Politechnika Świętokrzyska
◦ „Indeks” – czasopismo uczelniane, ukazywało się w latach 1992-2001, w 2009 r.
zostało wznowione, w większości numerów dostępny dział sportowy. Nr online:
za lata 1992-2001, nr 1-59, na stronie: http://lib.tu.kielce.pl/INDEKS/index.php
Nr

online

za

lata

2009-2016,

nr

60-80,

na

stronie:

[http://lib.tu.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=10&Ite
mid=41];
◦ „Studentnik” – czasopismo studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Nr online
2003-2012 (nr 68-114): [http://www.studentnik.tu.kielce.pl/];
Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (do 2000 r. Wyższa Szkoła
Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, do 2008 r. Akademia Świętokrzyska)
◦ „Głos Akademicki: Pismo środowiskowe Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach”; ukazywało się w latach
1997-2012, początkowo z podtytułem „Biuletyn informacyjny WSP”, od 1998 r.
–

„Pismo

środowiskowe

Wyższej

Szkoły

Pedagogicznej

im.

Jana

Kochanowskiego w Kielcach”, od 2000 (nr 25/26) – „Pismo środowiskowe
Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach”, od nr
3/2008 (R. 15) pod aktualną nazwą; wybrane numery archiwalne na stronie
[https://fbc.pionier.net.pl],

ale

wersja

cyfrowa

dostępna

wyłącznie

na

dedykowanych terminalach w czytelni Biblioteki Narodowej oraz w czytelniach
bibliotek, które przystąpiły do projektu Academica;
◦ „PRESIK” – magazyn studentów UJK w Kielcach, artykuły i felietony o
tematyce sportowej na stronie: [http://presik.cba.pl/category/sport/];
◦ „Student Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” – czasopismo studentów UJK;
Nr online: 2012-2017, http://www.ujk.edu.pl/# (zakładka prasa na stronie);

Województwo Warmińsko-Mazurskie
Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (powstał w 1999 r. z
połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego, Wyższej Szkoły
Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego);
◦

„eGazeta Uniwersytecka”; gazeta poświęcona uczelnianym aktualnościom. Dział
„Sport” (prowadzony od 5.11.2013 r.). Zawiera krótkie informacje, fotografie,
odesłania do materiałów

audio (w tym

wydaniu

jest

dział

„Sport”)

[http://www.uwm.edu.pl/egazeta/sport];
◦

„Gazeta Uniwersytecka”; comiesięczny bezpłatny dodatek do Gazety
Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego, ukazujący się w każdą pierwszą środę
miesiąca od marca 2002 przy współpracy z UWM w Olsztynie. ss. 4, w archiwum
dostępne numery pisma od maja 2015 r. (nr 5, 110) do kwietnia 2016 (nr 110-121).
http://www.uwm.edu.pl/egu/

◦

„Wiadomości Uniwersyteckie”; miesięcznik, w archiwum dostępne numery z
okresu 2011-2017: [http://www.uwm.edu.pl/media/wiadomosci-uniwersyteckie]
(istnieje dział „Sport”);

◦

„Gazeta Studencka” – miesięcznik studentów UWM w Olsztynie wydawany od
2004 r. przez Akademickie Centrum Mediów UWM w Olsztynie, nie ma
archiwum starych numerów pisma;

◦

„Aktualności Kortowskie”; czasopismo wydawane przez Akademię RolniczoTechniczną w Olsztynie; ukazywało się w latach 1991-1999; brak wersji cyfrowej;

◦

„Index: kortowskie pismo akademickie”; czasopismo wydawane przez
Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie; ukazywało się w latach 1985-1986;
brak wersji cyfrowej;

◦

Radio UWM FM; materiały informacyjne (tekstowe) publikowane są na stronie
radia od 26.11.2010 r. Informacje o tematyce sportowej w dziale „Informacje
uniwersyteckie” na stronie [http://www.uwmfm.pl]. Radio utworzone formalnie w
2000 r., działa od czerwca 2001 r.;

◦

„TVKortowo”; dostępne na YouTube publikuje m. in. archiwalne materiały
filmowe

sięgające

lat

60.

XX

https://www.youtube.com/watch?v=1yZustOcOGg&list=PLWUI_NCgx9G3_LpclbEZ4IenJm2BOBIX];

w.

Województwo Wielkopolskie
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
◦ [brak czasopisma/biuletynu uczelnianego]; Wiadomości (2008-2018), m.in.
sportowe na stronie: [https://www.pwsz-gniezno.edu.pl/index.php/aktualnosci];

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
◦ „Leszczyński Notatnik Akademicki: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Lesznie” (ISSN 1642-2708); ukazuje się od 2001 r.; numery archiwalne 2002 2016 na stronie [https://fbc.pionier.net.pl]; numery 38 (2010) – 48 (2013) także na
stronie:
[http://www.wydawnictwa.pwsz.edu.pl/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=240&Itemid=256] (m.in. informacje/artykuły o sporcie);
◦ Aktualności

(w

tym

sportowe)

z

lat

2012-2018

na

stronie:

[http://pwsz.edu.pl/index.php/pl/eng-4/aktualnosci];
Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
◦ „AWF PRESS”; pismo ukazuje się od 1992 r., do 2009 r. jako kwartalnik
„Biuletyn Informacyjny AWF Poznań”, od 2017 dostępne tylko w postaci
elektronicznej;

zeszyty

01/58/2009

–

20/78/2017

na

stronie:

[http://www.awf.poznan.pl/pl/pracownicy/awf-press];
◦ „AgrAWFka: Gazeta studencka Akademii Wychowania Fizycznego w
Poznaniu”; dwumiesięcznik, ukazuje się od 2006/2007 r., z przerwą w latach
2014-2015. Strona pisma (najwyraźniej brak wersji elektronicznej): [https://plpl.facebook.com/AgrAWFka/];
◦ Kronika

AWF

Poznań

z.

1

(1956/57)

-

z.40

(2002/2005);

link:

[www.wbc.poznan.pl/publication/233516];
Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
◦ „Życie

Uniwersyteckie”

(ISSN

1231-8825);

[http://zycie.amu.edu.pl/];

Miesięcznik, wydawany nieprzerwanie od kwietnia 1993 r.; zeszyty 2012-2018 na
stronie: [http://zycie.amu.edu.pl/archiwum];

◦ „Sic!”; E-gazeta, studencka, afiliowana przy Wydziale Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa UAM; [http://sic-egazeta.amu.edu.pl/];
Wydawca: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (do 2007 r.
Akademia Medyczna)
◦ „Fakty UMP” (ISSN 1899-2978); dwumiesięcznik informacyjny, ukazuje się od
2000 r., do 2007 r. jako „Fakty AM”, do 2004 r. jako miesięcznik; zeszyty 4/2005
(64)

–

1/2018

(brak

roczników

2007

i

2011)

na

stronie:

[http://www.ump.edu.pl/fakty-ump];Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu (do 2008 r. Akademia Rolnicza)
◦ „Wieści Akademickie (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)” (ISSN 14293064); miesięcznik, ukazuje się od 1997 r., do 2008 r. jako „Wieści Akademickie
(Akademia

Rolnicza

w

Poznaniu)”;

zeszyty

2008-2018

[http://skylark.up.poznan.pl/repozytorium/wiesci-akademickie];

na

stronie:

zeszyty

2003-

2007 na stronie: [http://www.au.poznan.pl/wiesci/]
Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (do 2008 r.: Akademia Ekonomiczna)
◦ „Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”; miesięcznik, ukazuje się
od 1993 r., z przerwą w latach 1999-2002, do 2008 r. jako „Biuletyn
Informacyjny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”; zeszyty 2008/20092015/2016

na

stronie:

[http://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/biuletyn-

uep,c7873/prasa-uep-archiwum,c9176/biuletyn-uep-archiwum,c1366/]

(linki

w

praktyce nie działają);
Wydawca: Politechnika Poznańska
◦ „Głos Politechniki Poznańskiej: czasopismo pracowników i studentów” (ISSN
1233-5444); dwumiesięcznik ukazuje się od 1994 r.; zeszyty 2/2008 (128) –
2/2018 (200) na stronie: [https://info.put.poznan.pl/glos];

Województwo Zachodniopomorskie

Wydawca: Politechnika Koszalińska
◦ „Na Temat: Pismo Politechniki Koszalińskiej” (ISSN 1509-2771); ukazuje się
od marca 1997 r.; numery archiwalne marzec 1997 (1) – grudzień 2015 (54) na
stronie: [http://dlibra.tu.koszalin.pl/dlibra/pubindex?dirids=4], nr grudzień 2016
(55): [http://tu.koszalin.pl/ckeditor_assets/attachments/1169/na_temat_2016.pdf];
◦ „Biuletyn Rektora Politechniki Koszalińskiej”; nr 1/2011 – 2/2012 na stronie:
[http://docplayer.pl/23648522-Biuletyn-rektora-politechniki-koszalinskiej.html];
◦ „Newsletter

Politechniki

Koszalińskiej”,

Strona

internetowa

[http://newsletter.tu.koszalin.pl/]. (pojawiają się regularne informacje o AZS);
◦ „Kurier Akademicki: Niezależny Kwartalnik Studentów i Absolwentów
Politechniki Koszalińskiej” (ISSN 2299-9620); ukazywało się w latach 20132015, początkowo (pierwszy numer) pod nazwą „Kurier Akademicki:
Niezależna Gazeta Studentów i Absolwentów Politechniki Koszalińskiej”;
numery archiwalne 1 (luty-kwiecień 2013 r.) – 8 (maj-lipiec 2015 r.) na stronie:
[https://issuu.com/kurier_akademicki];
◦ „Żak: Gazeta studentów Politechniki Koszalińskiej”; brak bliższych danych, jak i
wersji cyfrowej [prawdopodobnie pomyłka z → „Żak: miesięcznik studentów
Politechniki Wrocławskiej”];
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
◦ [brak czasopisma/biuletynu uczelnianego]; Aktualności (w tym sportowe)
2009/2010

–

2017/2018

koszalin.pl/aktualnosci.html];

na

stronie:

[http://www.pwsz-

Wydawca: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

(do 2010 r. Pomorska

Akademia Medyczna w Szczecinie)
„Biuletyn Informacyjny: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie” (ISSN
1425-1671); Wydawnictwo nieperiodyczne, 4-5 numerów w ciągu roku, ukazuje się
od listopada 1995 r., do 2010 r. jako „Biuletyn Informacyjny: Pomorska Akademia
Medyczna w Szczecinie”; numery archiwalne 1/1995 – 4/2017 (98) na stronie
[https://www.pum.edu.pl/uczelnia/biuletyn-informacyjny];
Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (powstały w
2009 r. z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej);
„Forum

Uczelniane:

Pismo

Zachodniopomorskiego

Uniwersytetu

Technologicznego w Szczecinie”; ukazuje się od 2009 r., numery archiwalne 1/2009
–

1/2014

(21)

na

stronach:

[https://www.zut.edu.pl/wydawnictwo-

uczelniane/wydawnictwo/czasopisma/czasopisma-inne.html];
[https://www.zut.edu.pl/wydawnictwo-uczelniane/wydawnictwo/pismo-forumuczelniane.html]; Aktualności (2014-2018) na stronie [http://www.zut.edu.pl/zutstudenci/aktualnosci.html];
„Agrarius: Biuletyn Akademii Rolniczej w Szczecinie”; dwumiesięcznik Ukazuje
się od stycznia 1991 r. Początkowo jako „Biuletyn Informacyjny”, od 1998 r.
„AGRARIUS” w obecnej szacie graficznej. Wydawane są także numery specjalne.
Dotychczas wyszło 114 numerów; [brak strony www];
„Inżynier” (ISSN 1641-6074); pismo Politechniki Szczecińskiej, kwartalnik;
pismo ukazuje się od 1996 r. Początkowo jako „Biuletyn Informacyjny” (71
numerów), od czerwca 2000 r. pod obecną nazwą;
Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
„Przegląd Uniwersytecki: pismo Uniwersytetu Szczecińskiego” (ISSN 14274736); ukazuje się od 1991 r., początkowo jako miesięcznik i dwumiesięcznik, od
2000 r. kwartalnik; numer bieżący i numery archiwalne 7-9/2003 (132-134) – 46/2017

(293-295)

archiwalne

na

7-9/2003

stronie:
(132-134)

[http://www.przeglad.usz.edu.pl/];

numery

–

stronie:

10-12/2009

(203-205)

[http://www.us.szc.pl/main.php/przeglad/?xml=load_page&st=20642]

na

(rubryka

sport); Od listopada 1999 r. jest wydawany dodatek „Biuletyn” – początkowo

miesięcznik, od października 2002 r. dwumiesięcznik. Drugim dodatkiem jest
„Eurokurier Zachodniopomorski” (dwumiesięcznik);
Wydawca: Akademia Sztuki w Szczecinie
„Magazyn

Sztuki”;

numery

archiwalne

na

stronie:

http://magazynsztuki.eu/old/archiwum/archiwum_index.htm] (raczej nic na temat
sportu);
Wydawca: Akademia Morska w Szczecinie
◦ „Akademickie Aktualności Morskie: Magazyn Informacyjny Akademii
Morskiej w Szczecinie” (ISSN 1508-7786); ukazuje się od 1998 r.; numery
archiwalne

1/2009

(60)

–

1/2018

(97)

na

[http://wydawnictwo.am.szczecin.pl/akademickie-aktualnosci-morskie/7akademickie-aktualnosci-morskie];

stronie:

Ogólnopolskie/inne



„Dlaczego”; magazyn dla studentów, miesięcznik; pierwszy numer pisma ukazał się
w lutym 1998 r., strona www: [http://www.dlaczego.korba.pl];



„Eurostudent” (ISSN 1425-9907); ogólnopolski magazyn studencki. Piętnaście
wydań

w

roku.

Ukazuje

https://www.eurostudent.pl/

się

nieprzerwanie

od

grudnia

1995

roku.

Numery archiwalne na stronie:

[https://www.eurostudent.pl/ewydanie/];


„Forum Akademickie” (ISSN 1233-0930); ogólnopolski miesięcznik informacyjno
- publicystyczny.

Pismo powstało w wyniku konkursu ogłoszonego przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej w grudniu 1991 r. jako „Przegląd Akademicki”.
Zmiana tytułu na „Forum Akademickie” nastąpiła w październiku 1994 r. Ukazuje się
już 12 rok. Posiada bezpłatne dodatki: „Forum Książki” i „Monitor Forum”. Na
stronie

https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2018/

dostępne

numery

miesięcznika z lat 1998-2018;


„Gazeta Studencka” (ISSN 1427-2601); miesięcznik, ukazuje się od 1996 r.
[http://www.studencka.pl];



„Koncept: Dwutygodnik akademicki”; wydawany od listopada 2012 roku przez
Fundację Inicjatyw Młodzieżowych; archiwum elektroniczne (wszystkie numery) na
stronie: [https://issuu.com/fundacjainicjatywmlodziezowych];



„Parlament: Gazeta Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej” (ISSN
1505-1277); wychodzi nieregularnie. Pismo ukazuje się od 1997 r.; [niedostępne w
wersji elektronicznej];



„Perspektywy” (ISSN 1427-3543); miesięcznik edukacyjny, ukazuje się od marca
1998 r. [http://www.perspektywy.pl];



„Płyń Pod Prąd” (ISSN 1507-210X); magazyn studencki kwartalnik, działający w
ośmiu miastach akademickich Polski,. Nakład: 34 000 egz. (wydanie specjalne
„STARTER” dla studentów pierwszego roku w nakładzie 56 000 egz.). Ukazuje się od
1997 r.; [http://www.ppp.gd.pl/];



„Semestr: Magazyn studentów” (ISSN 1425-8307); ogólnopolski miesięcznik
studencki wydawany przez Akademickie Stowarzyszenie VERUM z Wrocławia.
Pismo powstało w 1996 r., do 2002 nosiło podtytuł „Miesięcznik studencki”, a w
latach 2002-2005 – „Ogólnopolski miesięcznik studencki”. Strona czasopisma:
[http://www.semestr.pl] (aktualnie nieaktywna); niektóre numery archiwalne (ogółem
28 + lokalne/okolicznościowe wydanie pt. → „Magazyn Semestr Dodatek
Politechniki

Wrocławskiej”)

z

lat

2010-2018

(135/136-187)

na

stronie:

[https://issuu.com/semestr]


„Student News” (ISSN 1644-5287); miesięcznik, numery specjalne (Studencki
Poradnik Finansowy, Zima, Lato). Pierwszy numer ukazał się w czerwcu 2002 r.
[http://www.studentnews.pl];



„Twoja Kariera” miesięcznik, w czerwcu 2003 r. ukazał się 13 numer pisma.
[http://www.twoja-kariera.pl];

