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STUDENCKA TRZYDNIÓWKA  
   
Początek nadchodzącego tygodnia na Politechnice Wrocławskiej zapowiada się niezwykle 
interesująco. Już w poniedziałek odbędzie się immatrykulacja studentów II stopnia. We 
wtorek zapraszamy na targi pracy, a dzień później na pokaz aktywności kół studenckich. 
 

NAUKA 
 
3032 studentów rozpocznie naukę na studiach II stopnia na największej uczelni 
Dolnego Śląska* w roku akademickim 2011/2012. Uroczysta immatrykulacja odbędzie 
się w poniedziałek, 27 lutego o godzinie 11.15 w auli gmachu głównego (bud. A-1, 
wyb. Wyspiańskiego 27). 
 
 W ramach wydarzenia zaplanowano: 
 

• wystąpienie Rektora Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusza Więckowskiego; 
• immatrykulację; 
• wykład dr Alicji Adamczak - Prezes Urzędu Patentowego RP  pt. „Własność 

przemysłowa jako kapitał rozwojowy”.  
  
 

PRACA 
 

Akademickie Targi Pracy to wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz 
studencki. Oferty pracy, praktyk i staży w międzynarodowych korporacjach i w rodzimych 
firmach za każdym razem przyciągają do Zintegrowanego Centrum Studenckiego tłumy 
zainteresowanych. XVII edycja targów rozpocznie się we wtorek, 28 lutego o godzinie 
10.00. Organizatorami są:  Fundacja Manus i Biuro Karier PWr. 
 
W tegorocznej edycji udział zapowiedziało 47 pracodawców, w tym po raz pierwszy firmy 
nieposiadające swoich placówek w naszym kraju, stawiające na świetnie wykształconych 
polskich inżynierów. Wszyscy odwiedzający targi będą mogli spotkać się  
z przedstawicielami wystawców oraz uczestniczyć w przygotowanych przez nich 
prezentacjach i wykładach. Otrzymają także materiały, w których znajdą szczegółowe 
informacje na temat na temat wszystkich aktualnych ofert pracy.  
 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.atp.manus.pl 
 

AKTYWNOŚĆ 
 
W środę, 29 lutego do głosu dojdą najaktywniejsi studenci. To właśnie dzięki nim już po 
raz piętnasty zapraszamy na DAS, czyli Dni Aktywności Studenckiej. W trakcie 
imprezy zaprezentuje się 56 organizacji studenckich. Zainteresowani będą mogli 
przyjrzeć się efektom działalności swoich kolegów, dowiedzieć się więcej o prowadzonych 
przez nich pracach badawczych, a także zacząć rozwijać swoje pasje. Zapraszamy do 
holu Zintegrowanego Centrum Studenckiego (bud. C-13, wyb. Wyspiańskiego 23-25) od 
godziny 9.00.  
 
 
 
*Według danych z 30 listopada 2011 roku na Politechnice Wrocławskiej studiuje 33 775 
osób - najwięcej spośród wszystkich uczelni naszego regionu. 
 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 

 

 


