
REKRUTAKCJA
39u n i w e r s y t e t  z i e l o n o g ó r s k i     marzec 2004                                      targi edukacyjne

Jednym z g³ównych, je�li nie najwa¿niejszym kierunkiem dzia-
³añ promocyjnych naszej uczelni jest promowanie jej w�ród kan-
dydatów na studia. A bior¹c pod uwagê zbli¿aj¹cy siê nieuchron-
nie ni¿ demograficzny, mamy na tym gruncie do zrobienia coraz
wiêcej. St¹d intensyfikacja dzia³añ promocyjnych, skierowanych
w³a�nie do tej grupy. Warto�ci¹ nie do przecenienia w tego typu
dzia³aniach s¹ bezpo�rednie spotkania z kandydatami (które
Centrum Informacji i Promocji organizuje pod has³em �Edukacyj-
ne spotkania z m³odzie¿¹�) oraz udzia³ w targach edukacyjnych. I
nie chodzi tu o uczestnictwo we wszystkich organizowanych im-
prezach targowych o takim charakterze, a o selektywne i jedno-
cze�nie skuteczne, wybieranie tych targów, udzia³ w których daje
wymierne skutki. Wybieraj¹c ofertê imprezy targowej bierzemy
pod uwagê przede wszystkim: zgodno�æ miejsca, w którym targi
siê odbywaj¹ z naszym �terenem rekrutacyjnym�, sposób infor-
mowania maturzystów o programie targów, opinie nauczycieli z
tamtejszych szkó³ i opinie przedstawicieli innych uczelni wy¿szych.

W tym roku odby³y siê ju¿ dwie imprezy targowe z udzia³em
Uniwersytetu Zielonogórskiego: 1) 17-18 lutego � Gorzów Wlkp.
� targi edukacyjne w ramach Akcji �Powitanie 2004� organizowa-
nej przez ZSP; 2) 27 lutego � Powiatowe Targi Edukacyjne w
Nowej Soli. W najbli¿szym czasie planujemy udzia³ w targach w
Legnicy (18-19 marca) oraz Wirtualne Targi Edukacyjne organi-
zowane na portalach edukacyjnych: www.edulandia.pl i www.pra-
cuj.pl .

Poza tym równolegle odbywaæ siê bêd¹ spotkania z m³odzie¿¹
licealn¹. Do udzia³u w tych wyjazdowych spotkaniach zaprosili-
�my nauczycieli z wszystkich wydzia³ów UZ i z przyjemno�ci¹
stwierdzam, ¿e zaproszenie to zosta³o przyjête bardzo pozytywnie.

Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê w Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym w Górze (16 marca) oraz w dwóch liceach w Gorzowie Wlkp.
(23 marca).

Dni Otwarte to równie¿ bardzo wa¿na impreza w programie
dzia³añ promocyjnych. W czasie dwóch dni, podobnie jak w la-
tach ubieg³ych, odwiedzi nasz¹ uczelniê kilka tysiêcy osób. Tego-
roczne Dni Otwarte (21-22 marca) zapowiadaj¹ siê bardzo intere-
suj¹co.

Tradycyjnie ju¿ w obu kampusach UZ dy¿urowaæ bêd¹ przed-
stawiciele wszystkich wydzia³ów i osoby, które w sposób kompe-
tentny i wyczerpuj¹cy odpowiadaæ bêd¹ na pytania zadawane
przez zainteresowanych, a dotycz¹ce poszczególnych kierunków,
programów studiów i innych szczegó³owych informacji.

Poza tym zaplanowano i inne atrakcje. M.in. dziêki inicjatywie
Centrum Informacji i Promocji oraz pomocy Gazety Wyborczej dla
wszystkich chêtnych go�ci Dni Otwartych odbêdzie siê wystêp
kabaretów: Ciach i Hlynur. Poza tym, jak informuj¹ organizatorzy,
za spraw¹ studentów odbywaæ siê bêd¹ specjalne spotkania-
prezentacje organizowane przez ko³a naukowe i organizacje stu-
denckie. Byæ mo¿e niekonwencjonalnie promowaæ siê bêd¹ ar-
ty�ci i jednostki prowadz¹ce nowe kierunki studiów.

Organizatorom i inicjatorom dzia³añ promocyjnych ukierunko-
wanych na kandydatów na studia szczególnie zale¿y na tym, by w
realizacji tych przedsiêwziêæ wziê³a udzia³ ca³a spo³eczno�æ aka-
demicka. Wa¿ne jest równie¿, aby przy�wieca³ tym dzia³aniom
wspólny cel, jakim s¹ warto�ciowi, �wiadomi i doinformowani
studenci przyjêci na I rok studiów na Uniwersytecie Zielonogór-
skim.

Anna Urbañska
Centrum Informacji i Promocji
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