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7 marca zaczyna si^ sezon Dni Otwartych. Lowy rozpoczn^ przyrodnicy 

Rusza polowanie 
na maturzystow 
DonaLec 
i.lec@kiirierlubelski.pl 

Wî kszosc lubelskich szkol wyz-
szych juz przygotowuje si§ 
do walki o studentow. 7 marca 
Uniwersytet Przyrodniczy za-
prasza do Centrum Kongreso-
wego UP, ul. Akademicka 15. 
Odgodz. 10 zaplanowano m.in. 
prezentacje nowych kiemnkow, 
minitargi aktywnosci studen-
ckiej pt. „Studiuj aktywnie -to si^ 
optaca!", pokazy chemiczne 
i nauk^ wycinania hohibca z Ze-
spoiem Piesni i Tanca „ Jawor". 

Haslem „Odkryj UMCS - po-
czuj przj^emnosc studiowania" 

ci maturzystow Uniwersytet 
Marii Curie-Sktodowskie j , ktory 
otwiera dla nich drz wi 15 marca. 
W programie znajd^ si? m.in. 
Wieczor Kabaretowy, rozgrywki 
sportowe 0 Puchar Rektora oraz 
gramiejska. 

Zakilkadniszczegotowyhar-
monogram Dnia Otwartego (21 
marca) zdradzi Politechnika Lu-
belska. W ubieglym roku w im-
prezie wzi^lo udzial pol tysi^ca-
osob. 

- W trakcie cz^sci oficjalnej 
"gOScie b^d^TTiDgii GucjrZcC him, 
w ktorym wyst^pili nasi absol-
wenci. Opowiadaĵ  w nim o swo-
jej drodze zawodowej i doswiad-

Barwne stoiska, pokazy, koncerty i wystawy przyciqgaj^ tysi^ce uczniow 

czeniach zdobytych po ukon-
czeniu studiow - wyjasnia 
Iwona Czajkowska-Deneka, 
rzecznikPL. -Oprocztegoma-
turzysci zapoznaj^ si§ z ofert^ 
edukacyjn^ uczelni, porozma-
.wiaJ4 zestudentami oraz zwie-
dz^ poszczegolne wydztalypo-
l i t e d m i M ^ o d i a ^ 

Medycy b^d^ czekali na ucz
niow 16 kwietnia. - Program jest 
w fazie przygotowari i na razie 
nie mozemy podac zadnych 

szczegolow - informuje Wlodzi-
mierz Matysiak, rzecznik Uni-
wersytetu Medycznego. 

Sieci na maturzystow za-
rzuc^ tez uczelnie prywatne. 
Wyzsza Szkola Spoleczno-
-Przyrodnicza organizuje Dni 
Otwarte w dmgiei polowie 

matyce: Technologie mobilne, 
w ramach projektu „Wyspa In-
zynierow". Dodatkowo zapre-
zentujemy najnowsze trendy 
wsrod szkolen informatycznych 
- zapewnia Katarzyna Zaj^cz-
kowskazWSPA. 

cz) DZKOie cKonomii 
mafcâ , a Wyzsza Szkota Przed-
si^biorczosci i Administracji 
w kwiemiu. - Impreza skoncen-
truje si? wokol uruchomienia 
nowych specjalnosci na Infor-

i Innowacji nie b?dzie jednego 
Dnia Otwartego, tylko dwumie-
si^czna (marzec-kwiecieri) pro-
mocja uczelni wsrod maturzy
stow. 


