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Z I E LO N O G Ó R S K I S A LO N M AT U R Z YS TÓ W

ZIELONOGÓRSKI SALON
MATURZYSTÓW 2009
Zielonogórski Salon Maturzystów to największa impreza dla uczniów klas maturalnych, na której mogą się oni
zapoznać z zasadami czekających ich w przyszłym roku
egzaminów dojrzałości. Organizatorem Salonów w największych ośrodkach akademickich w kraju jest Fundacja
Edukacyjna PERSPEKTYWY.
Dla uczniów i nauczycieli jest to niepowtarzalna okazja
do spotkania z ekspertami z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy na spotkaniach omawiali zasady przyszłorocznych matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów do wyboru. Największą popularnością oczywiście
cieszyły się spotkania dotyczące matematyki, która po raz
pierwszy od wielu lat, w przyszłym roku będzie na maturze przedmiotem obowiązkowym. Nie tylko uczniowie
mogli uzyskać najbardziej interesujące ich informacje.
Nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedstawiciele wyższych
uczelni z województwa lubuskiego mieli okazję spotkać
się i porozmawiać z Wiceminister Edukacji Narodowej Lillą Jaroń. Do ich dyspozycji była też Dyrektor Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej z Poznania Zoﬁa Hryhorowicz.
I to były zasadnicze elementy Salonu Maturzystów, była
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to jednak też możliwość do prezentacji ofert uczelni zaproszonych do Zielonej Góry przez Perspektywy. „Targi
Edukacyjne” odbyły się w uniwersyteckiej Hali Sportowej,
a dla UZ była to okazja do zaprezentowania się w całej
okazałości. Poza stoiskiem ogólnouczelnianym, w Hali pokazały się wszystkie wydziały. Do ich prezentacji wykorzystaliśmy 20 kolorowych namiotów z Festiwalu Nauki,
które po wyposażeniu ich przez wydziały dały pożądany
efekt, nie tylko wizualny. W Hali również, na czas trwania
Targów, swoje „studio” zainstalowało Radio Index, które
tego dnia na żywo nadawało swój program z Salonu Maturzystów. Pomiędzy Halą a budynkiem nauk ścisłych swoje
„show” zaprezentowały Wydziały: Fizyki i Astronomii oraz
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Ze względów komunikacyjnych musieli tam traﬁć wszyscy, którzy
pojawili się tego dnia na Salonie, dlatego frekwencja przy
stoiskach tych wydziałów była naprawdę imponująca. Jako
jedyna uczelnia wykorzystaliśmy też możliwość prezentacji w auli uniwersyteckiej. W wypełnionej po brzegi auli
przyszłoroczni kandydaci na studia mieli okazję poznać
Rektora UZ prof. Czesława Osękowskiego, ofertę miasta
dla studentów przedstawił Wiceprezydent Zielonej Góry
Dariusz Lesicki. Poza tym w skrócie przedstawiliśmy naszą
ofertę edukacyjną i zasady rekrutacji, a że nie samą nauką
student żyje, młodzi ludzie mogli też dowiedzieć się gdzie
i jak mogą realizować swoje pasje po zajęciach. Opowiadali o tym: Marek Herejczak - przewodniczący Parlamentu
Studenckiego, Kaja Rostkowska - redaktor naczelna Gazety Samorządu Studenckiego UZetka, Wojtek Kamiński
z Zielonogórskiego zagłębia Kabaretowego, Filip Czeszyk
- znany w całym kraju choreograf i Bruno Kieć z Kombinatu Kultury. Całą prezentację, jak rok temu, poprowadził
Karol Tokarczyk - dziennikarz Akademickiego Radia Index.
W tym roku Uniwersytet Zielonogórski odwiedziło ponad
5 tys. przyszłorocznych maturzystów z całego województwa lubuskiego.
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