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Wiosenna promocja
Wiosną wszystko budzi się do życia, słońce uaktywnia nas
do działania, mamy więcej energii do pracy, która przekłada
się nasze przedsięwzięcia czyli promocję uczelni wśród potencjalnych kandydatów na studia. Biuro Promocji wraz z Biurem Rekrutacji UZ już od początku roku układa plan udziału
w targach edukacyjnych i wizyt w szkołach. Nasze „tournée”
rozpoczyna się w styczniu, ale największa intensywność przypada na wczesną wiosnę. Tym razem pierwszym miastem na
naszej mapie było Kłodzko. I od tego się zaczęło…
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Najgorętszy czas naszych wyjazdów przypada na marzec
i połowę kwietnia. Odwiedzamy nie tylko okoliczne miasta
i miejscowości (Legnica, Polkowice, Nowa Sól, Sulechów,
Zbąszynek, Międzyrzecz, Szprotawa, Skwierzyna itd.), ale
także miasta leżące na mapie dalej od Zielnej Góry, które
mają u siebie uczelnie wyższe. Zawitaliśmy do Poznania,
Wrocławia, a nawet odległego Torunia. Mimo ciężkiej pracy
i dużego wysiłku, tkwi w nas przekonanie, iż bezpośrednie
spotkanie z młodzieżą jest najbardziej owocne i przynosi
efekty rekrutacyjne.
Na naszym szlaku nie zabrakło oczywiście Winnego Grodu! Naszą ofertę zaprezentowaliśmy na Targach Edukacyjnych „Absolwent” w Zielonej Górze. Wydarzenie to na
stałe jest już wpisane w kalendarz targowy. Oprócz pracowników Biura Rekrutacji i Biura Promocji, do studiowania na Uniwersytecie Zielonogórskim zachęcali też pracownicy i studenci naszych wydziałów. W tym roku wspomogły
nas: Wydział Mechaniczny, Wydział Zamiejscowy w Sulechowie, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Artystyczny. Przez dwa dni młodzież mogła m.in. przeprowadzić zabieg usunięcia ciała obcego z modelu – misia - przy użyciu
prawdziwego laparoskopu, wziąć udział w pokazach chemicznych, kuchni molekularnej, zakładania i zdejmowanie
szwów chirurgicznych w wykonaniu uczestników Mistrzostw
Polski w Szyciu Chirurgicznym Studentów Medycyny. Zapre-

zentowany został sprzęt wykorzystywany w praktycznym
nauczaniu na kierunku pielęgniarstwo (wkłucie dożylne,
domięśniowe) oraz narzędzia diagnostycznego do oceny funkcjonalnej pacjenta: Functional Movement System
(FMS). Uczestnicy warsztatów mieli okazję poprzez eksperymentowanie kartką papieru, kostkami, klockami i balonami w praktyczny sposób rozwiązywać matematyczne
problemy. Budowane były modele przestrzenne w dwóch
skalach: architektonicznej (ARCHI-Lab) - domów atrialnych
i urbanistycznej (URBAN-Lab) dot. fragmentów miasta
(papier/pianka/tektura). W edycji Tragów Edukacyjnych
„Absolwent” w Gorzowie wsparł nas natomiast Wydział
Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. Za pomoc i zro-
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zumienie dziękujemy tym, którzy nam pomogli. Liczymy,
że w przyszłym roku będziemy mogli zaangażować pozostałe wydziały do współpracy. Mimo, iż młodzież szukając
kierunku studiów, korzysta w głównej mierze z informacji
dostępnych w internetcie, to jednak możliwość bezpośredniego spotkania z wykładowcą czy studentem konkretnego wydziału jest nieoceniona. W bezpośredniej rozmowie
można rozwiać wątpliwości i zachęcić do złożenia dokumentów właśnie na dany wydział.
Maturzyści odliczają już czas do egzaminu dojrzałości
i myślą o dalszej edukacji, nasza w tym rola, aby pokazać
im, że warto studiować właśnie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Oferta jest bogata, wybierać można spośród 67
kierunków studiów. Nowymi kierunkami w roku akademickim 2018/2019 na I stopniu są:
1. Geoinformatyka i techniki satelitarne (WBAiIŚ);
2. Zarządzanie gospodarką komunalną (WBAiIŚ);
3. Ratownictwo medyczne (WLiNoZ);
4. Astronomia (WFiA);
5. Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem (WNB);
A na studiach II stopnia - logistyka (WEiZ).
Z szerokiego wachlarza kierunków oferowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim młodzi ludzie mają możliwość
wybrania tego, który jest im najbliższy. A my próbujemy im
w tym pomóc. Życząc maturzystom połamania długopisów
na egzaminie dojrzałości, czekamy na nich w Biurze Rekrutacji już od lipca.
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