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ABSOLWENT

__Małgorzata Ratajczak-Gulba
Biuro Promocji UZ
Uniwersytet Zielonogórski, podczas tegorocznej edycji Targów Edukacyjnych ABSOLWENT w Zielonej Górze,
zdobył statuetkę w kategorii: szkoły wyższe. Przy wyborze laureata pod uwagę brana była zarówno oferta edukacyjna uczelni, jak i sposób prezentacji i aranżacja stoiska
targowego. Jest to już trzecia statuetka w naszych rękach,
poprzednie otrzymaliśmy w 2012 r. i 2013 r.
Tragi Edukacyjne ABSOLWENT to największe targi
w naszym regionie, podczas których młodzi ludzie mogą
zapoznać się z ofertą edukacyjną zarówno szkół wyższych
jak i ponadgimnazjalnych. Edycja lubuska to targi w Gorzowie (7-8 marca br.) i Zielonej Górze (14-15 marca br.).
Uniwersytet Zielonogórski prezentował się w obu miastach.
Oprócz naszej uczelni obecni byli również:
1. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
2. Akademia Morska w Szczecinie
3. Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego
w Poznaniu - Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej
4. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
5. Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach
6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. A. Silesiusa
w Wałbrzychu
7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
8. Politechnika Koszalińska
9. Politechnika Wrocławska
10. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
11. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie
12. Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
13. Uczelnia Jana Wyżykowskiego - Wydział Zamiejscowy
w Lubinie
14. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
15. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
16. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
17. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
18. Uniwersytet Szczeciński
Na targi w Gorzowie, wraz z przedstawicielami Biura Promocji i Biura Rekrutacji wyjechali też pracownicy Działu
Współpracy z Zagranicą i studenci, których zadaniem było pro-

mowanie działającego na naszej uczelni, programu Erasmus+.
Byli też z nami reprezentanci Wydziału Fizyki i Astronomii
oraz Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki.
W Zielonej Górze natomiast, jak co roku, zaaranżowaliśmy największą powierzchnię targową. Do dyspozycji
mieliśmy 36 m2. Z możliwości promowania swoich kierunków studiów wśród maturzystów i uczniów klas I i II szkół
ponadgimnazjalnych, skorzystały wydziały: Informatyki,
Elektrotechniki i Automatyki, Fizyki i Astronomii, Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Lekarski i Nauk
o Zdrowiu oraz Artystyczny. Natomiast swoje prezentacje
na scenie miały wydziały: Pedagogiki, Psychologii i Socjologii oraz Humanistyczny. Nie zabrakło również promocji
wymiany międzynarodowej studentów na naszej uczelni.
(Dział Współpracy z Zagranicą).
W tym roku, zgodnie z hasłem „Studenci UZ gotowi na
wszystko”, prezentowaliśmy praktyczną stronę edukacji
na naszym uniwersytecie. Projekty zgłoszone na targi,
przedstawiały to, nad czym na co dzień pracują studenci
i ich praktyczne zastosowanie. Chcieliśmy pokazać, że nasi
studenci zdobywają wiedzę, która umożliwi im podjęcie
dobrej pracy, a także łatwość radzenia sobie w każdych
warunkach po ukończeniu studiów.
Tegoroczna oferta kierunków studiów na UZ poszerza
się o 5 nowych (energetyka, ogrodnictwo, technologia
żywienia i żywienie człowieka, turystyka i rekreacja, gospodarka i rozwój zrównoważony), jakie będą prowadzone na naszym Wydziale Zamiejscowym w Sulechowie. Tam
też będzie można studiować administrację (na I stopniu).
II stopień będzie realizowany w Zielonej Górze. Zatem
oferta naszej uczelni jest bardzo szeroka, młodzi ludzie
mają pełen wachlarz możliwości wyboru ścieżki edukacji
i namawiamy ich do tego, by z niego skorzystali.
Udział w targach jest doskonałą okazją, aby przekonać
maturzystów do studiowania na naszej uczelni. Kontakt
bezpośredni jest najlepszym z możliwych do przekazania
informacji i przekonania do podjęcia decyzji o studiowaniu
na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dlatego też za rok znów
będziemy przyciągać kolejnych młodych ludzi w nasze
mury i znów pojawimy się na największych tragach edukacyjnych w województwie. Zachęcamy wszystkie pozostałe
wydziały, które nie były obecne w tej edycji, do przygotowania ciekawych propozycji na przyszły rok.
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