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DZIEWCZĘCO NA POLITECHNICE 

 
 

Politechnika Wrocławska już 3 kwietnia zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiej akcji 
„Dziewczyny na politechniki”. W tym roku wydarzenie organizujemy w Wałbrzychu  
i Jeleniej Górze. Szkoły zainteresowane udziałem mogą się zgłaszać do 28 marca. 
 
Podczas prezentacji w obu miastach będzie można m.in. dowiedzieć się wszystkiego  
o ofercie edukacyjnej i warunkach rekrutacji na Politechnikę, wziąć udział w konkursach 
oraz posłuchać, co sprawia, że warto studiować na największej uczelni Dolnego Śląska. 
 
W Jeleniej Górze zaprosimy także na wykład interaktywny „Fizyka i taniec”, który 
poprowadzi dr inż. Anna Hajdusianek z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki wraz 
z grupą tancerzy ze Street Dance Academy. Natomiast wszyscy ci, którzy tego dnia 
pojawią się w Wałbrzychu, będą mieli okazję porozmawiać z absolwentkami Politechniki 
Honoratą Madej i Karoliną Krasuską z Agencji POINTB. W trakcie spotkania dziewczyny 
przedstawią najpopularniejsze blogi, oraz zaprezentują techniczne aspekty prowadzenia 
internetowego dziennika. 
 
Zapraszamy w czwartek, 3 kwietnia od godziny 10.00 do: 
 

• Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej  
w Jeleniej Górze, pl. Piastowski 27, aula (sala 113) 

 
• Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej  

w Wałbrzychu ul. Armii Krajowej 78, budynek E (sala 101a) 
 
Zapisy oraz więcej informacji u koordynatorki akcji Magdaleny Dyderskiej, tel. 71 320 42 
20, tel. kom. 603 474 984, magdalena.dyderska@pwr.edu.pl,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Politechnika Wrocławska 
Politechnika Wrocławska jest najlepszą uczelnią w kraju w kategorii innowacyjność 
oraz trzecią w Polsce w grupie uczelni technicznych według rankingu „Perspektyw”  
i „Rzeczpospolitej”. Zajmuje także 2 miejsce w rankingu „Wprost" wśród szkół wyższych, 
których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. 
 
Ogólnopolski Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn to pomysł Fundacji Edukacyjnej 
Perspektywy, któremu patronuje Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. 
Celem akcji jest zachęcenie uczennic szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania 
studiów inżynierskich, zwłaszcza na kierunkach stricte technicznych, tych najbardziej 
przyszłościowych i potrzebnych gospodarce. 
 
 

DLACZEGO POLITECHNIKA WROCŁAWSKA? 
 
 
Karolina (absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania):  
Świetne opinie, wielka szkoła i chęć wykazania się na typowo „męskiej" uczelni. Pogłoski 
dotyczące dobrych imprez i godnego towarzystwa nie zadziałały na niekorzyść.  
 
Honorata (absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania): 
Bo lubię wyzwania. Program studiów i prestiż uczelni zrobiły swoje, ale chodziło przede 
wszystkim o to, że Politechnika nie jest dla każdego. Może trochę z przekory, bo 
większość reagowała sceptycznie na mój pomysł – dziewczyna na polibudzie? 
 
Ewa (studentka Wydziału Mechaniczno-Energetycznego): 
W tym roku ukończyłam I stopień studiów na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym, na 
kierunku Inżynieria Środowiska. Od kilku lat działam aktywnie w zespole Formuły 
Student PWR Racing Team. Pierwsze kroki w zespole stawiałam w marketingu. Szybko 
jednak przekonałam się, że dzięki inżynierskiemu podejściu do problemów oraz 
otwartości na zdobywanie wiedzy doskonale poradzę sobie również w dziale technicznym. 
W ten sposób od 2012 roku zajmuję się projektowaniem przeniesienia napędu, pracami 
garażowo-montażowymi oraz obsługą bolidów podczas zawodów Formuły Student. Daje 
mi to możliwość zdobywania cennego doświadczenia oraz kontaktów jeszcze przed 
ukończeniem studiów, będąc jednocześnie źródłem wielu pozytywnych emocji i świetnej 
zabawy. 
 
 

Więcej o akcji na stronie: http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/2012/ 
 

 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronach: 
http://www.portal.pwr.edu.pl; http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/ 


