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Politechnika bez tajemnic 
 
Zwiedzanie laboratoriów, wykłady, prezentacje oraz spotkania ze studentami  
i wykładowcami – to wszystko czeka na tegorocznych maturzystów, którzy w dniach  
10-11 marca pojawią się na Politechnice Wrocławskiej. Właśnie z myślą o nich uczelnia 
organizuje w tym czasie Dni Otwarte. 
 
– Dla wszystkich odwiedzających będzie to wyjątkowa okazja, do zapoznania się  
z uczelnią i jej ofertą dydaktyczną – zachęca Mateusz Przygoda z Działu Rekrutacji. 
 
Co ciekawego czeka na odwiedzających? Na Wydziale Elektroniki swoje roboty pokażą 
studenci z Koła Naukowego Robotyków (KoNaR). Na Wydziale Mechanicznym do pracy 
przy kolejnym bolidzie Formuły Student zachęcać będą członkowie PWR RACING TEAM,  
a o swoich działaniach opowiedzą również przedstawiciele kół naukowych Robocik, Rapid 
Troopers, OFF-ROAD oraz HYDRO+. 
 
Tradycyjnie ciekawie będzie na Wydziale Chemicznym, gdzie zaplanowano specjalne 
pokazy oraz wykłady (m.in. prelekcja prof. Piotra Drożdżewskiego pt. „Muzyczna 
harmonia w chemicznych cząsteczkach”). Na Wydziale Informatyki i Zarządzania  
dr Arkadiusz Liber opowie o tym, że każdy zostawia ślad w Internecie, a dr Anna 
Borkowska zaprosi do udziału w specjalnej grze zespołowej pt. „Razem czy osobno?”. 
 
Swoje laboratoria udostępnią wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Elektroniki, 
Mechaniczno-Energetyczny oraz Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Będzie można 
zwiedzić pracownię Wysokich Napięć, Maszyn Elektrycznych, Lotnictwa, Spalania  
i Wybuchowości, Technologii Próżniowych i Plazmowych czy Nanotechnologii i Struktur 
Półprzewodnikowych. 
 
Szczegółowy program spotkań na poszczególnych wydziałach można znaleźć na stronie 

http://rekrutacja.pwr.edu.pl/dni-otwarte-2016. 
 
W czwartek, 10 marca, zapraszamy także na prezentacje i pokazy działających na 
Politechnice Wrocławskiej kół naukowych i organizacji studenckich w ramach Dni 
Aktywności Studenckiej (DAS). W budynku C-13 zaprezentuje się ponad  
60 stowarzyszeń, a impreza będzie miała charakter interaktywnej wystawy. 
 
– Pokażemy między innymi bolid skonstruowany przez PWR Racing Team, jedno z kół 
przygotowało grę detektywistyczną, a do tego wszystkiego będzie nam przygrywać 
Orkiestra PWr – mówi koordynatorka DAS Irmina Krawczyk. Studenci będą mieli 
możliwość poznania osiągnięć swoich kolegów, ale także przyłączenia się do wybranego 
stowarzyszenia. 
 
Oficjalne rozpoczęcie imprezy w czwartek o godzinie 10:00 na parterze budynku C-13.  
W tym samym miejscu znajdować się będzie także stoisko Działu Rekrutacji (pok. 0.12). 
Zapraszamy na spotkania informacyjne odnośnie do warunków i trybu rekrutacji oraz 
oferty dydaktycznej PWr. Rozpoczną się one w czwartek o godz. 10:00 i 12:00 oraz  
w piątek o godz. 9:00 i 12:00.  
 
Na spotkania informacyjne zapraszają również wydziały z Legnicy i Jeleniej Góry. Odbędą 
się one zarówno w czwartek, jak i w piątek. Początek o godz. 10:00. 
 

Informator dla kandydatów na studia znajduje się na stronie 
http://rekrutacja.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/pwr-informator.pdf. 

 
Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 

http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml 


