18

TA R G I E D U K AC Y J N E

TARGI
EDUKACYJNE
2011
Anna Urbańska
Biuro Promocji

W zielonogórskich targach uczestniczyli uczniowie z ponad 120 szkół ponadgimnazjalnych, m.in. z Zielonej Góry,
Nowej Soli, Sulechowa, Żar i Żagania.
W imprezie wzięło udział ponad 60. wystawców, w tym
31 uczelni. Poza Uniwersytetem Zielonogórskim swoją
ofertę prezentowały także wyższe szkoły m.in. z: Wrocławia, Poznania, Szczecina, Legnicy, Kalisza, Leszna, Żar,
Gorzowa Wlkp. i Polkowic.
Uczniowie przybyli na targi podkreślają, że pomimo, iż
całą ofertę każdej uczelni można znaleźć w internecie,
to targi dają dodatkową możliwość spotkania i porozmawiania na żywo z osobami z uczelni. Są one także okazją
do wymiany doświadczeń i uzyskania szczegółowych informacji o studiach bezpośrednio od studentów i wykładowców.

Na targach była obecna także Telewizja Uniwersytetu
Zielonogórskiego. W Serwisie Informacyjnym UZ na stronie: http://infoserwis.uz.zgora.pl/ można obejrzeć relaPoczątek roku to okres, w którym odbywa się wiele im- cję wideo z targowej imprezy.
prez targowych, mających na celu zapoznanie uczniów
szkół z aktualną ofertą edukacyjną szkól i uczelni. Jest to
ostatni moment, kiedy maturzyści mogą poświęcić swój
czas na coś innego, aniżeli aktywne przygotowania do matury.
Uniwersytet Zielonogórski uczestniczył w tym roku w II
Legnickich Prezentacjach Edukacyjnych, zorganizowanych
8 lutego w PWSZ w Legnicy, a także w 9. edycji Lubuskich
Targów Edukacyjne ABSOLWENT 2011, które odbyły się w
Zielonej Górze w dniach 22-23 lutego br.
Ponadto nasza uczelnia weźmie udział w Targach Edukacyjnych w Poznaniu (4-6 marca) oraz w I Powiatowych
Targach Edukacyjnych w Sulechowie (16 marca).
> Legnickie Prezentacje Edukacyjne
Na targach w Legnicy Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali pracownicy Biura Promocji, a także Prodziekan
Wydziału Mechanicznego, dr inż. Dariusz Michalski.
Targi w Legnicy zorganizowała Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona. W ramach imprezy zaprezentowało się w sumie ponad 50 wystawców, z czego 20 stanowiły szkoły wyższe. Poza Uniwersytetem Zielonogórskim
swoje stoiska miały głównie uczelnie z Wrocławia, ale
wystawiały się także szkoły z Wałbrzycha, Jeleniej Góry,
Lubina, Żar, a nawet Łodzi.
Legnickie Prezentacje Edukacyjne są największą po Wrocławskim Indeksie imprezą tego typu, odbywającą się na
Dolnym Śląsku (We Wrocławskim Indeksie biorą udział wyłącznie uczelnie z Wrocławia).
W ciągu jednego dnia targi odwiedziło blisko 5000 osób –
uczniów, nauczycieli oraz osób zainteresowanych uzupełnieniem kształcenia. Wśród odwiedzających byli przede
wszystkim uczniowie z Legnicy i byłego województwa
legnickiego – Jawora, Chojnowa, Chocianowa, Bolkowa,
Lubina, Polkowic i wielu innych miejscowości.
> Targi Edukacyjne w Zielonej Górze
Podczas targów odbywających się w Zielonej Górze na
stoisku naszej uczelni zainteresowani kandydaci mogli porozmawiać z pracownikami Biura Promocji i Sekcji Rekrutacji UZ.
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