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Poznań na targach edukacyjnych w Kijowie

Wielkopolskie
Centrum
Zaawansowanych
Technologgii oficjalnie otwarte

W listopadzie w Kijowie odbyły się największe targi edukacyjne na Ukrainie pn. „Education Abroad. International Ukrainian Fair”, na których nie
mogło zabraknąć stoiska „Study in Poznań”!

W grudniu uroczyście oddano do użytku Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii –
inicjatywę realizowaną przez 11 poznańskich
jednostek naukowych.
Stoisko było inicjatywą Miasta, mającą na celu zachęcenie młodych Ukraińców do studiowania
na poznańskich uczelniach.
Na Targach zaprezentowało się 90 instytucji ukraińskich oraz 57 instytucji międzynarodowych.
Wśród wystawców znalazły się uczelnie, instytucje
i placówki edukacyjne z wielu krajów, m.in. Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Izraela, Kanady, Cypru i USA. Program targów, oprócz osobistych spotkań ze studentami, obejmował prezentacje wystawców dla szerokiej publiczności, seminaria i warsztaty. Jak co roku szacowana liczba zwiedzających to ok. 8 tys. osób.

Głównym celem WCZT jest stworzenie w Poznaniu multidyscyplinarnego ośrodka skupiającego
najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, skoncentrowanego
na nowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowaniach. Integracja środowiska poznańskiego pozwala na stworzenie i rozwój ośrodka badawczo technologicznego o wysokiej randze międzynarodowej.
Więcej na www WCZT

Zapraszamy na wykłady otwarte
Miasto Poznań wraz z uczelniami zaprasza
na cykl wykładów otwartych organizowanych w
ramach Programu „Akademicki i naukowy Poznań”.
W semestrze letnim 2015/2016 odbędzie się łącznie aż 17 wykładów otwartych na poznańskich
uczelniach. Wśród zaproszonych mówców znalazł
się Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
w 2005 r. – Prof. Robert J. Aumann.
Obecnie w Poznaniu studiuje ponad 400 osób
z Ukrainy, jednak bardzo duże zainteresowanie
ekspozycją ”Study in Poznań”, rozdane materiały
oraz przeprowadzone rozmowy pozwalają zakładać, że w kolejnych latach liczba studentów z tego
kraju jeszcze wzrośnie.

www.poznan.pl/studia
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Poznańska Cicha Noc

Wygrali "Weekend w Poznaniu"

17 grudnia w Poznaniu odbyło się niecodzienne
wydarzenie. Międzynarodowa społeczność Akademickiego Poznania, wspólnie z obcokrajowcami
mieszkającymi w naszym mieście, spotkała
się przed schodami Ratusza na Starym Rynku,
aby wspólnie zaśpiewać świąteczną kolędę „Cicha
Noc" w możliwie jak największej liczbie języków.

W połowie grudnia do Poznania przyjechali maturzyści z różnych miast - laureaci konkursu "Weekend w Poznaniu", organizowanego przez Miasto
Poznań w ramach akcji promocyjnej "Poznań przyciąga".
Jesienią maturzyści wzięli udział w konkursie podczas spotkań w szkołach, w trakcie których przedstawiciele Poznania zaprezentowali uczniom ofertę
akademicką miasta.
Maturzyści proszeni byli o pisemną odpowiedź
na pytanie: "Dlaczego chcesz studiować w Poznaniu?". Jury wybrało 10 najciekawszych i oryginalnych odpowiedzi. Laureaci mogli przyjechać
do Poznania wraz z osobą towarzyszącą.
Przez dwa dni (12-13 grudnia) maturzyści zwiedzali
Poznań i poznawali jego atrakcje. Grafik wizyty był
napięty. W programie znalazły się m.in. wstęp
do Term Maltańskich i do Bramy Poznania, łyżwy
na Malcie, Festiwal Rzeźb Lodowych na Starym
Rynku, zwiedzanie stadionu piłkarskiego INEA
Stadion i Muzeum Rogalowego, wizyta w Starym
Browarze i kino.

Organizatorzy prócz wspólnego śpiewania przygotowali dla uczestników świąteczny poczęstunek oraz śpiewniki z blisko 50 wersjami językowymi „Cichej Nocy". Z całego wydarzenia został
nakręcony teledysk, którego celem będzie ukazanie Poznania jako międzynarodowego i otwartego miasta. Jednym z gości był Prezydent Miasta Poznania, który złożył międzynarodowej społeczności Poznania świąteczne życzenia!
Więcej szczegółów na facebookowym wydarzeniu

Maturzyści z pewnością wyjechali z Poznania zmęczeni, ale pełni pozytywnych wrażeń. Mamy nadzieję spotkać się z nimi ponownie w październiku,
kiedy podejmą studia w Poznaniu!

www.poznan.pl/studia

