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Kobieca strona Politechniki 
 
 
Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja akcji „Dziewczyny na Politechniki”. Już 23 
kwietnia na Politechnice Wrocławskiej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
i gimnazjalnych będą mieli okazję poznać bliżej naszą uczelnię i kulisy jej kobiecej 
strony. Chętni zapoznają się z zasadami rekrutacji, wezmą udział w specjalnie 
przygotowanej grze miejskiej na terenie kampusu i ogólnopolskiej Wielkiej Bitwie na 
Selfie.  
 
Tegoroczny dzień otwarty dla dziewczyn organizowany jest pod hasłem „Innowacja jest 
Kobietą”. – Do udziału w wydarzeniu zapraszamy również panów – mówi Magdalena 
Dyderska z Działu Marketingu i Promocji PWr. Zachęcamy by do nas dołączyli i wspólnie 
z koleżankami stanęli do rywalizacji zespołowej. 
 
Co należy zrobić, by wziąć udział w wydarzeniu? Wystarczy stworzyć zespół składający 
się z sześciu osób, wypełnić zgłoszenie znajdujące się na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/2614993.dhtml i wysłać je na adres: 
magdalena.dyderska@pwr.edu.pl. Termin zapisów mija 20 kwietnia. 
 
– Naszym celem jest pokazanie możliwości, jakie dają dziewczynom studia na uczelni 
technicznej – informuje Magdalena Dyderska. – To stereotyp, że kierunki ścisłe są tylko 
dla mężczyzn. Na Politechnice Wrocławskiej studiuje wiele zdolnych kobiet, które działają 
w kołach naukowych i osiągają sukcesy – także międzynarodowe. Mają wiedzę, 
umiejętności i pasję.  
 
Przykładem takiej osoby jest Dorota Budzyń z Koła Naukowego Off-Road, która 
odpowiada za konstrukcję ramienia łazika marsjańskiego Scorpio (który okazał się 
najlepszy w zawodach European Rover Challenge 2014). Dorota jest także członkinią 
zespołu Space is More. W ubiegłym roku, wspólnie z kolegami, zaprojektowała 
dwuosobową misję oblotu Marsa i dostała się do finału konkursu Inspiration Mars Student 
Design Contest.  
 
Na Politechnice Wrocławskiej dziewczyny stanowią 32,6 proc. studiujących. Najwięcej jest 
ich na wydziałach: Architektury (73 proc.), Chemicznym (68,8 proc.) i Inżynierii 
Środowiska (53,2 proc.). 
 

Dziewczyny na Politechniki 
czwartek, 23 kwietnia 2015 r., godz. 10.00-14.00 

Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej (bud. D-20, ul. Janiszewskiego 8) 
 

W programie: 
• „Spokojnie, będę INŻYNIEREM – umysł mam ścisły, ale horyzonty szerokie" - 

prezentacja Działu Rekrutacji 
• „Inżynier na obcasach, czyli kulisy kobiecej strony PWr" - spotkanie ze 

studentkami: Zuzanną Hazubską i Małgorzatą Talarek 
• gra miejska na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej „Innowacja jest 

Kobietą!” - uczniowie w sześcioosobowych zespołach będą wypełniać zadania, 
przygotowane dla nich przez politechniczne koła naukowe. Na najlepsze ekipy 
będą czekały atrakcyjne nagrody.  

 
Do tegorocznej edycji ogólnopolskiego projektu „Dziewczyny na politechniki” przystąpiło 
18 uczelni technicznych. Jest on wspólną inicjatywą Konferencji Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych i Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. 
 

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


