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Biuro promocji

Wędrujące
Biuro Promocji UZ 
__Małgorzata Ratajczak-Gulba
Biuro Promocji
Zdawać by się mogło, że to wiosna, a nie jesień jest
czasem wzmożonych działań marketingowych prowadzonych przez Biuro Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Tak było kiedyś. Obecnie obie pory roku są dla nas równie
ważne. Dlatego właśnie wrzesień i październik obfitowały
w wyjazdy zarówno do szkół ponadgimnazjalnych jak i na
imprezy o charakterze targowym.
Tradycją stał się już udział Uniwersytetu Zielonogórskiego
w Salonach Maturzystów organizowanych przez Fundację

Zostaliśmy także zaproszeni do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. Prezentując konkurs Młody Wynalazca 2013 pod honorowym
patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego,
a organizowany przez Park Technologiczny Interior w Nowej Soli, opowiedzieliśmy uczniom o ofercie naszej uczelni. Ponadto dla uatrakcyjnienia spotkania dr Marek Sawerwain z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji przedstawił wykład pt. Symulator jazdy samochodem, czyli jak „zmajstrować” grę w kilka minut.
W dniach 15 i 16 października uczestniczyliśmy w Targach Edukacji i Pracy, które zorganizowała Lubuska
Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze. Uczniom

__Salon Maturzystów -Poznań

__Pojazd hybrydowy buggy
- Wydział Mechaniczny

__Targi Edukacji i Pracy - MiĘdzychód

__Salon Maturzystów - Wrocław

__Taniec arabski - Targi Edukacji
i Pracy w Zielonej Górze

__fot. biuro promocji

__Marszałek Elżebieta Polak - projket Zmierz swoją siłę

Edukacyjną „Perspektywy”. Jest to cykliczna impreza,
podczas której uczelnie z całego kraju prezentują się
w poszczególnych regionach Polski. „Salony” są adresowane do uczniów klas maturalnych, przygotowujących się
do egzaminów dojrzałości. Wspólnie z Sekcją Rekrutacji byliśmy w Poznaniu (5-6.09) i Wrocławiu (17-18.09).
Wśród młodzieży odwiedzającej nasze stoisko duże zainteresowanie wzbudzał szeroki wachlarz 46 kierunków,
jakie już oferujemy, a także te, które zadebiutują w roku
akademickim 2014/2015: administracja, logistyka, polityka publiczna i prawo.

szkół ponadgimnazjalnych biorącym udział w spotkaniach prezentowaliśmy dostępne na UZ kierunki studiów.
Podczas Targów odbyły się – przygotowane przez studentów Uniwersytetu – warsztaty dla młodzieży. Chętni mogli poznać tajniki tańca arabskiego (prowadziła je Marta
Maciejewska – studentka animacji kultury), wspólnie ze
studentami Wydziału Artystycznego wziąć udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez dr Patrycję
Wilczek-Sternę oraz sprawdzić swą kondycję ze studentami wychowania fizycznego. W trakcie imprezy działało też studio Akademickiego Radia Index. Dziennikarze
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biuro promocji / biuro karier

rozgłośni na żywo przeprowadzali wywiady z wystawcami i uczestnikami Targów.
Zaraz po tym wydarzeniu prezentowaliśmy Uniwersytet na podobnej imprezie, tym razem w Międzychodzie
(17.10). Natomiast w dniach 18-19 października uczestniczyliśmy we Wschowie w organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego regionalnej akcji promocyjnej
Fundusze Europejskie. Polska korzysta. W namiotach
ustawionych na wschowskim rynku odbywały się pokazy
prezentujące jak środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. Wspólnie
z pracownikami i studentami Uniwersytetu przekonywaliśmy mieszkańców regionu jak ciekawą ofertę edukacyjną
ma UZ. Zagadki logiczne przygotowane i poprowadzone
przez dr Barbarę Mędryk i dr Joannę Skowronek-Kaziów z Wydziału
Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, angażując uczniów oraz ich nauczycieli do poszukiwania prawidłowych rozwiązań. Podczas drugiego dnia imprezy pokazywaliśmy osiągnięcia konstruktorskie studentów działających w Akademickim Związku Motorowym (i ich
opiekuna Zdzisława Wałęgi) z Wydziału Mechanicznego.

Ogólnopolski
Tydzień
Kariery – 2013
__Lilia Smoła
Biuro Karier
Już po raz piąty Biuro Karier Uniwersytetu
Zielonogórskiego włączyło się w ogólnopolskie działania
związane z promowaniem wśród studentów świadomego

__Zagadki logiczne - Wydział Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii

__Dr Marek Sawerwain - Wydział Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji -CKZiU Elektryk w Nowej Soli

Nie zabrakło skutera elektrycznego i pojazdu hybrydowego o wdzięcznej nazwie „buggy”. Wszyscy, którzy przybyli do centrum Wschowy mogli też sprawdzić „swoją moc”
i uczestniczyć w projekcie Zmierz swoją siłę. Chętnych
nie brakowało. Rywalizowały ze sobą całe pokolenia, zarówno dzieci, jak i rodzice oraz dziadkowie. Zabawa była
przednia, a zainteresowanie bardzo duże.
Na tym jednak nie koniec. Jeszcze w listopadzie (14.11)
pojedziemy do Collegium Pollonicum w Słubicach na Targi Edukacji i Pracy pt. Edukacja – praca – kariera.
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planowania rozwoju własnej kariery. Podobnie jak w latach poprzednich znaleźliśmy się wąskim gronie uniwersytetów zaangażowanych w to przedsięwzięcie.
Biura Karier nie często uczestniczą w OTK, ze względu
na termin niekorzystny dla środowiska akademickiego. Wobec natłoku zadań jakie są związane z rozpoczęciem nowego roku, najzwyczajniej w świecie „odpuszczają sobie”
te działania.
Nam również nie jest łatwo, ale uważamy, że warto.

