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25 URODZINY STUDIUM TALENT 
 

 
Studium Talent na Politechnice Wrocławskiej kończy 25 lat. W bezpłatnych zajęciach                 
z matematyki i fizyki co roku bierze udział ponad 2 tys. uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska. 15 kwietnia (wtorek) o godz. 15.30 
zapraszamy na uroczystość zakończenia edycji 2013/2014 i wręczenie uczestnikom 
certyfikatów (wybrzeże Wyspiańskiego 27, bud. A-1, aula). 
 
Program powstał z myślą o zdolnej młodzieży, która chce w przyszłości studiować nauki 
ścisłe. Jego uczestnicy to bardzo często laureaci olimpiad matematycznych                       
i fizycznych, późniejsi studenci Politechniki Wrocławskiej. Studium to swego rodzaju 
łącznik pomiędzy szkołą a uczelnią, gdzie uczniów oswaja się z matematyką i fizyką. 
Poprzez naukę samodzielnego myślenia przygotowuje się ich do podjęcia trudnych 
studiów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Udział w Studium Talent daje 
również wymierne korzyści podczas rekrutacji na Politechnikę Wrocławską. Absolwenci 
programu otrzymują dodatkowe punkty powiększające wskaźnik rekrutacyjny, co 
zwiększa szansę dostania się na wymarzony wydział i kierunek studiów.  
 
Sale wykładowe Studium Talent pękają w szwach, często przychodzi nawet 500 osób. 
Zajęcia są niezwykle dynamiczne, czasami przybierają charakter przedstawienia                 
z udziałem słuchaczy. - To nie może być zwykły wykład, bo w sobotę o godzinie 7.30 
wszyscy usnęliby po 20 minutach - żartuje doc. dr Janusz Górniak, pomysłodawca, szef                       
i wykładowca Studium Talent. - Oczywiście nie możemy zapominać, że wciąż uczymy 
matematyki lub fizyki i musimy trzymać się wyznaczonego programu – dodaje 
naukowiec.  
 
Studium powstało w 1988 r. jako jedyna bezpłatna inicjatywa tego typu w Polsce. 
Utworzył je ówczesny Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki,                      
prof. Aleksander Weron. Od samego początku programem kieruje docent Górniak. 
Zajęcia organizowane są w weekend na Politechnice we Wrocławiu i trzech wydziałach 
zamiejscowych: w Jeleniej Górze, Legnicy i w Wałbrzychu. Prowadzą je znani i cenieni 
matematycy: m.in. prof. Marian Hotloś, doc. dr Janusz Górniak, dr Liliana Janicka,                       
dr Jerzy Ryczaj oraz fizycy: m.in. prof. Jacek Własak, dr Jan Szatkowski, dr Kazimierz 
Sierański.  
 
Jutro zapraszamy na spotkanie z wykładowcami oraz najbardziej utalentowaną młodzieżą 
na Dolnym Śląsku. 
 
Więcej informacji o Studium na stronie: http://www.talent.if.pwr.wroc.pl/index.php  
 
 
 
 

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


