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Każda z ponad 540 tys. osób mieszkających w Poznaniu ma do opowiedzenia swoją wyjątkową historię.
Mieszkańcy Poznania pochodzą z niemal wszystkich stron świata, z różnych środowisk, mają różne zawody i pasje. I właśnie ta różnorodność to atut Poznania. Czekamy tu na Twoją historię. Bo wspólnie
tworzymy jeden Poznań.
Co czwarta osoba spotkana na ulicach Poznania to student. Na 25

można posłuchać najpopularniejszych obecnie gatunków muzycz-

uczelniach studiuje prawie 115 tys. osób. Corocznie poznańskie uczel-

nych w przeróżnych kompilacjach. To kilka dni wspaniałej zabawy,

nie opuszcza ok. 30 tys. absolwentów. Ok. 80 proc. studiujących to

a także manifestacja studenckiej niezależności i fantazji.

przyjezdni, którzy świadomie wybrali Poznań jako najlepszy ośrodek

Wielokulturowość Poznania wyraża się także w smakach. Poznańskie

nauki i akademickiego życia.

restauracje serwują wszystkie kuchnie świata, a na stołach poznania-

Policzono, że mieszkańcy Poznania pochodzą ze 120 krajów i mówią

ków podawane są specjały ze wszystkich kontynentów (może z wyjąt-

łącznie w co najmniej 102 językach. Różnorodność kulturową widać

kiem Antarktydy).

także na uczelniach. W Poznaniu kształci się ponad 3 tys. studentów

Poznańscy studenci są bardzo mobilni. Dzięki umowom o wymianie

zagranicznych z ponad 90 krajów świata. Studenci przybywają do Po-

zagranicznej poznańscy żacy mogą kształcić się na uczelniach całej

znania głównie z Europy, Ameryki Północnej lub Azji. Najwięcej studen-

Unii Europejskiej, a także Liechtensteinu, Norwegii oraz Turcji. Po-

tów przyjeżdża z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Norwegii i Hiszpanii.

znańskie uczelnie uczestniczą w programie Erasmus+, dzięki któremu

A w tak wielonarodowym towarzystwie nie może być mowy o nudzie.

studenci i pracownicy uczelni mogą zdobyć doświadczenie i umie-

Raz do roku, w maju, Prezydent Poznania przekazuje klucze do bram

jętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą.

miasta studentom. Jest to czas, kiedy żacy różnych uczelni wspólnie

Studenci mogą zdobywać także doświadczenie zawodowe podczas

i tłumnie świętują na ulicach. Juwenalia to cykl imprez muzycznych,

praktyk w zagranicznych firmach i instytucjach. Na stypendia do in-

sportowych i kulturalnych. Rozpoczynają się przemarszem barwnego

nych krajów swoich studentów wysyła już kilkanaście poznańskich

korowodu (a w ostatnich latach także biegu) studentów przez miasto.

uczelni. Każdego roku akademickiego korzysta z nich około tysiąca

Największą atrakcją juwenaliów są zawsze koncerty, podczas których

młodych ludzi.

miasto
możliwości
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Chcesz. Możesz. Potrafisz. Decydujesz. Stoisz przed wyborem kierunku studiów, który z dużym prawdopodobieństwem wpłynie na całe Twoje życie. Wybrany zawód zdeterminuje Twoje godziny pracy, tryb
życia, wysokość zarobków, ilość czasu wolnego. Warto zatem dokonać wyboru świadomie, nie kierując
się jedynie trendami na rynku pracy czy modą na niektóre kierunki studiów. Wybierz studia dopasowane
do Twoich talentów oraz możliwości.
Myślisz: studiować na dobrej uczelni, na fajnym kierunku, z ciekawy-

Tobą spore możliwości. W Poznaniu możesz rozwijać każdą ze swoich

mi ludźmi, osiągnąć sukces w życiu. Zadbaj o strategię! Dobry plan to

pasji i wymieniać doświadczenia w międzynarodowym środowisku.

podstawa sukcesu. Zastanów się, jakie są Twoje mocne strony, w czym

Nasze miasto oferuje najwyższy poziom kształcenia, wiele z naszych

jesteś dobry. Pomyśl, jakie chcesz sobie postawić wyzwania. Odpo-

uczelni to jedne z najlepszych w kraju.

wiedz sobie na pytanie, jak będzie wyglądać Twoje życie za 10, 15, 20

Teraz możesz stać się częścią tego miasta. Możesz powiedzieć: studiuję

lat. Co jest dla Ciebie naprawdę ważne? Rynek pracy zmienia się tak

w Poznaniu, mieszkam w Poznaniu, pracuję w Poznaniu, żyję w Pozna-

dynamicznie, że najlepiej postawić na własne zainteresowania i umie-

niu. I zawsze powiesz to z dumą.

jętności. Warto też na miejsce studiów wybrać miasto, w którym star-

Niezależnie czy planujesz karierę naukową, czy zawodową, Poznań

tują oraz rozwijają się różnego rodzaju biznesy, jest niskie bezrobocie

umożliwi Ci realizację Twoich najśmielszych pomysłów. Przygotuj się

i gdzie można rozwijać się zawodowo już w trakcie studiów.

do tego, by przyciągnąć marzenia.

Planowanie przyszłości zacznij już dziś. Małymi krokami. To ważne,
a przy tym… całkiem przyjemne. Tym bardziej, że otwierają się przed

miasto
motywuje
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Weź sprawy w swoje ręce! Poznań stwarza dogodne warunki dla ambitnych młodych ludzi. Studia to nie
tylko czas intensywnej nauki, ale również nowych znajomości, rozwijania pasji, zainteresowań i umiejętności oraz zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych. Już podczas studiów warto pomyśleć
o swojej karierze. Rzeczą wysoce cenioną przez pracodawców jest aktywność w organizacjach i kołach
studenckich.

Czy zatem można zaplanować swój sukces? W wielu przypadkach

wał swoją przyszłość? Oczywiście. Sukces zawdzięcza talentowi, ale

tak. Czasami po prostu trzeba wiedzieć, czego się chce. Trzeba wy-

także konsekwencji w działaniu, ambicji i możliwościom – także

korzystywać wszystkie możliwości i konsekwentnie realizować swoje

tym, które zaoferowało mu miasto. Podobnie studiująca na ówcze-

życiowe zamierzenia – naukowe, biznesowe, artystyczne... A Poznań

snej poznańskiej Akademii Medycznej Maria Siemionow, która do-

może Ci w tym pomóc. Ukończenie dobrej uczelni może być dopie-

konała pierwszej w Stanach Zjednoczonych, a czwartej na świecie,

ro początkiem do osiągnięcia rzeczy naprawdę wielkich. Wielu ludzi

udanej operacji przeszczepienia twarzy. Teraz zarządza oddziałem

studiujących w Poznaniu osiągnęło spektakularne sukcesy zawo-

chirurgii plastycznej i mikrochirurgii w Klinice Kolegium Medycyny

dowe, także te międzynarodowe. Jan A. P. Kaczmarek spogląda dziś

w Cleveland w stanie Ohio. Czy dobrze wykorzystała swoją szansę?

na Poznań z perspektywy czerwonego dywanu w Hollywood. Jego

Z pewnością tak. I Ty też możesz.

muzyka do filmu „Marzyciel” została nagrodzona Oscarem przez Amerykańską Akademię Filmową. Czy Jan A. P. Kaczmarek dobrze zaplano-

miasto
inspiruje
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Żyj intensywnie! Rozglądaj się wokół, bo nigdy nie wiadomo, co zainspiruje Cię do działania. Czasem
natchnienie i zapał twórczy przychodzą znienacka. Warto zatem chłonąć wiedzę i wrażenia z różnego
rodzaju warsztatów, koncertów, imprez plenerowych, festiwali, konkursów...
W Poznaniu możesz prowadzić barwne i intensywne życie kulturalne.

w festiwalowym kalendarzu jest także Ethno Port Poznań, jeden z naj-

W mieście realizowanych jest wiele przedsięwzięć z udziałem artystów

lepszych międzynarodowych festiwali world music. Jeśli wolisz klasykę,

z całego świata. Poznań od wielu lat jest przestrzenią wielu spekta-

ucieszy Cię informacja, że co pięć lat w Poznaniu odbywa się najstarszy

kularnych wydarzeń. Malta Festival Poznań łączy w sobie teatr, mu-

na świecie Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wie-

zykę, taniec i film. Największą publikę mają niesamowite plenerowe

niawskiego. Z kolei miłośnicy tańca każdego lata mogą uczestniczyć

widowiska teatralne. „Malta” to prawdziwy ewenement w skali mię-

w Międzynarodowych Warsztatach Tańca Współczesnego z udziałem

dzynarodowej, a występujące grupy to najwięksi mistrzowie sceny al-

wybitnych pedagogów i tancerzy z całego świata.

ternatywnej. A może zainteresuje Cię „Animator? To Międzynarodowy

Oczywiście w Poznaniu nie brakuje teatrów niezależnych i awangardo-

Festiwal Filmów Animowanych, gdzie co roku można oglądać ok. 500

wych oraz kin, także takich, które wyświetlają ambitne niszowe produkcje.

animowanych produkcji z całego świata. To także wystawy, warszta-

Odwiedź też legendarną Arenę, czyli salę widowiskowo-sportową,

ty, wykłady, przeglądy tematyczne i klasyczne spotkania z twórcami.

gdzie regularnie koncertują muzyczne gwiazdy światowego formatu,

Wybierz się też na Made in Chicago – festiwal jazzowy, który przycią-

lub sprawdź, co grają w studenckich klubach.

ga do Poznania nie tylko wielkie legendy chicagowskiej sceny mu-

We wszystkich tych miejscach atmosfera da Ci energię do tworzenia.

zycznej, ale także rodzące się jazzowe talenty. Ważnym wydarzeniem

Wykorzystaj rodzące się pomysły na stworzenie czegoś wyjątkowego.

miasto angażuje
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Lubisz angażować się społecznie i chcesz zmieniać świat na lepsze? Studiując w Poznaniu, będziesz mieć
realny wpływ na to, co się dzieje w mieście. Masz na to kilka sposobów.

Jeśli pragniesz zmieniać otaczającą Cię rzeczywistość, weź udział

w spotkaniach, debatach i dyskusjach organizowanych dla miesz-

w ciekawych projektach realizowanych przez jedną z tysięcy orga-

kańców. Możesz nawet decydować o tym, na co ma być przezna-

nizacji pozarządowych, które działają w Poznaniu. Młodzież często

czona część miejskiego budżetu. Poznański Budżet Obywatelski to

bierze udział w akcjach, których celem jest polepszenie jakości ży-

publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują miesz-

cia lokalnej społeczności lub zwrócenie uwagi na istotne problemy,

kańcy (a także studenci poznańskich uczelni, nawet jeśli nie są

np. społeczne lub ekologiczne.

zameldowani w Poznaniu). Będziesz mógł włączyć się we współ-

Lubiąc pomagać innym, na pewno sprawdzisz się jako wolonta-

tworzenie projektów, które dotyczą najróżniejszych sfer naszego

riusz. Wolontariat to wspaniała okazja do poznania ciekawych ludzi,

życia: sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środo-

zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, także w międzyna-

wiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itp.

rodowym środowisku. Wolontariusze działają w wielu obszarach,

W ten sposób będziesz mieć wpływ nie tylko na otaczający Cię

nie tylko społecznych, ale także na rzecz kultury, wspierają m.in.

świat, ale także świadomość, że sam w pewnej części go budujesz.

imprezy o charakterze sportowym.

Marzy Ci się nowy skatepark? Więcej ścieżek rowerowych? A może

W Poznaniu będziesz mógł zgłaszać, omawiać i wdrażać w życie

masz pomysł na projekt kulturalny? Poznań pomoże Ci zrealizować

projekty na rzecz miasta, w którym żyjesz. Ważny jest Twój udział

te plany.

miasto aktywuje
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Kiedy stres pomaga, a kiedy przeszkadza? Liczne badania wskazują na bezpośredni związek pomiędzy
poziomem stresu a sukcesem. Wszystkie prowadzą do następujących wniosków: pewien poziom stresu
ma funkcję mobilizacyjną – wpływa dodatnio na efektywność i wydajność, jednak po jego przekroczeniu
prowadzi do spadku jakości osiąganych wyników.

Dlatego mamy dla Ciebie kilka propozycji rozładowania stresu

ziora. Na Jeziorze Maltańskim zbudowano jeden z najnowocześniej-

przedegzaminacyjnego. Zadbaj o relaks i zrównoważony tryb życia.

szych torów regatowych na świecie. Odbywają się tu liczne zawody,

Ważne są odżywianie, sen, cykl dobowy, aktywność fizyczna i kon-

również o randze międzynarodowej. W ramach kompleksu Malta Ski

takty towarzyskie.

działają m.in. całoroczny stok narciarski, tor saneczkowy, kolejka górska,

Nie zawsze musisz iść ze znajomymi do kina lub pubu. Ostatnio

mini golf oraz szkoła małego kierowcy. Na spragnionych relaksu i od-

modną formą spędzania czasu z przyjaciółmi są gry typu „escape

poczynku czeka największy w Polsce aquapark – Termy Maltańskie.

the room”, w których należy się wydostać z tzw. „pokoju zagadek”

Na Jeziorze Kierskim swe przystanie ma z kolei kilkanaście klubów

– jest ich w Poznaniu całkiem sporo. Ciekawe są także gry terenowe

żeglarskich. Zimą na akwenie spotkać można bojerowców, fanów

pod nazwą „geocaching” z użyciem GPS, polegające na poszukiwa-

ice-boardów i paralotniarzy na łyżwach lub nartach.

niu skrytek i skarbów ukrytych w różnych miejscach na terenie mia-

Pamiętaj, że regularne codzienne ćwiczenia nie tylko przyspieszają

sta. Warto także wybrać się na kręgle, bilard, ściankę wspinaczkową,

tempo przyswajania nowych porcji materiału, ale pobudzają także

paintball (także ten laserowy) czy gokarty.

wydzielanie endorfin i serotoniny, które wpływają na poprawę na-

Liczne tereny zielone – ponad 40 parków i ponad 100 zieleńców za-

stroju. Ważne jednak, żebyś ćwiczył regularnie, przynajmniej przez

chęcają do spędzania wolnego czasu na łonie natury. Na długi spacer

30 minut dziennie. Kto wie, jak zdobędziesz kondycję, może zdecy-

warto wybrać się m.in. do pięknego, szczególnie wiosną, rezerwatu

dujesz się wystartować w corocznym maratonie poznańskim.

meteorytów Morasko. Na terenie miasta znajdują się cztery duże je-

miasto
w formie
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Czy wiesz, że czynności wykonywane półautomatycznie, takie jak chodzenie, pływanie czy bieganie,
zwiększają kreatywność? Umysł rozluźnia się, uruchamiają się połączenia między porcjami (modułami)
wiedzy, które na co dzień nie działają. Aktywność fizyczna wzmacnia część mózgu odpowiedzialną za
współpracę między obiema półkulami mózgu. A im lepsza współpraca i połączenie między półkulami,
tym większy potencjał intelektualny.
Formy do studiowania nabierzesz podczas akademickich imprez

Wielkopolski, Mistrzostw Studentów Pierwszych Lat oraz o Puchary

sportowych. Poznański Akademicki Związek Sportowy (AZS) na-

Rektorów.

leży do największych i najaktywniejszych struktur tego rodzaju

W Poznaniu każdego roku odbywa się kilkadziesiąt prestiżowych,

w kraju. Do najsilniejszych sekcji należą m.in. lekkoatletyka, szer-

międzynarodowych imprez sportowych oraz kilkaset o zasięgu kra-

mierka, tenis, akrobatyka, wioślarstwo oraz koszykówka kobiet.

jowym i regionalnym.

AZS w Poznaniu był wielokrotnie organizatorem akademickich

W mieście znajduje się mnóstwo obiektów sportowych, które służą

mistrzostw świata w różnych dyscyplinach. Przygotowywał także

zarówno mieszkańcom, jak i osobom uprawiającym sport wyczy-

akademickie mistrzostwa Europy w tenisie i w koszykówce. Dla stu-

nowo. W Poznaniu nie brakuje też terenów do biegania, kolarstwa,

dentów, którzy traktują sport bardziej rekreacyjnie, organizowany

jazdy konnej, narciarstwa i pływania. W naszym mieście zbudo-

jest największy w Polsce system rozgrywek regionalnych (w ponad

wano ponad 150 boisk ze sztuczną murawą (najwięcej w Polsce)

50 dyscyplinach), a także wiele letnich i zimowych obozów spor-

i wciąż powstają nowe. Mieszczący 44 tys. osób INEA Stadion co

towych. Studenci rywalizują między sobą w ramach Akademickich

mecz tętni życiem.

Mistrzostw Polski, Pucharów ZG AZS, Akademickich Mistrzostw

miasto
nie śpi
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Naukowcy dowiedli – stres przedegzaminowy można kontrolować. A co w tym pomaga? Na przykład
pozytywne wspomnienia... Wystarczy przypomnieć sobie najmilsze przeżycia, przywołać obrazy i dźwięki
z kojarzonych mile miejsc, a następnie przywołać dodatnie emocje i doznania z nimi związane. Zadbaj
zatem o to, by mieć co wspominać, ponieważ nie samą nauką student żyje – co przeżyjesz, to Twoje.

Studiowanie to też imprezowanie – w tej kwestii nic się nie zmieniło.

Poznań ma dla Ciebie także wiele otwartych imprez plenerowych,

A Poznań nocami tętni życiem, nie tylko podczas weekendów. Dobrze

podczas których będziesz mieć znakomitą okazję naprawdę dobrze

zarządzaj swoim wolnym czasem, aby zdążyć skorzystać z atrakcji,

się bawić – od rana do rana.

które oferuje Ci miasto. Na gorące wieczory taneczne zaprasza mnó-

Ale pamiętaj – śniadanie jest najważniejsze! Odżywiony mózg pracuje

stwo klubów muzycznych, a bary i puby z niepowtarzalnym klimatem

znacznie sprawniej. W sezonie letnim najlepiej spróbować smakowi-

zachęcają do kameralnych spotkań i długich dyskusji z przyjaciółmi.

tych specjałów na jednym z Targów Śniadaniowych, organizowanych

Wszystkie te miejsca oferują zniżki dla studentów. Warto też odwiedzić

w weekendy w zielonych przestrzeniach miasta. To święto jedzenia

liczne restauracje i kafejki. Różnorodność kuchni, jaką oferują poznań-

i przyjaznej atmosfery.

skie lokale, zadowoli najbardziej wybredne podniebienie.

miasto
gwarantuje
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W planowaniu własnej przyszłości na pewno ważne są motywacja, pozytywne nastawienie i świadomość wartości wykształcenia. Poznańskie uczelnie należą do najlepszych w kraju i gwarantują edukację
na najwyższym poziomie.
Oferta akademicka miasta to 25 uczelni, w tym 8 publicznych, a dzięki

ska naukowego w Poznaniu powstają multidyscyplinarne ośrodki badań

umowom o wymianie zagranicznej możesz także studiować za gra-

zaawansowanych oraz prac eksperymentalnych, skupiające najlepszych

nicą. To instytucje nastawione na przyszłość, edukujące nowocześnie

specjalistów z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

myślących młodych ludzi. Codziennie do dyspozycji studentów jest

Poznań to także wysoka jakość życia. Potwierdzają to tytuły i nagrody

ponad 8 tys. wykładowców, w tym ponad tysiąc z tytułem profeso-

przyznawane w prestiżowych rankingach. Bezrobocie w naszym mie-

ra. Najlepszym przykładem do naśladowania są zawsze autorytety,

ście od lat jest najniższe w Polsce, a dyplom dobrej uczelni może otwo-

a w Poznaniu spotkać można najwybitniejszych przedstawicieli świa-

rzyć przed Tobą wiele drzwi. Poznań to miasto specjalistów i nowych

towej nauki i sztuki osobiście. Z wykładami otwartymi przyjeżdżają tu

technologii oraz prężnie rozwijający się ośrodek przedsiębiorczości,

m.in. laureaci Nagrody Nobla.

w którym swoje siedziby mają największe światowe firmy. W Poznaniu

Studenci mają do wyboru setki kierunków studiów, nowoczesne cen-

działa prawie 100 tys. firm, a liczba firm z kapitałem zagranicznym jest

tra dydaktyczne i bogate programy wymiany zagranicznej, programy

jedną z największych w Polsce. Poziom bezrobocia w naszym mieście

usprawniające wejście absolwentów na rynek pracy oraz wysokiej ja-

należy od lat do najniższych w kraju.

kości nowoczesne kampusy uczelniane, takie jak Morasko czy Piotrowo.

Swoje inwestycje w Poznaniu ulokowały światowe koncerny, takie jak:

Uczelnie proponują studentom różne formy aktywności. Prężnie dzia-

Amazon, Bridgestone, Imperial Tobacco, Nivea, SAB Miller, Volkswagen

ła tu niemal 300 organizacji studenckich i kół naukowych.

czy Wrigley. W Poznaniu prężnie rozwija się również sektor usług no-

Poznań jest znaczącym ośrodkiem pracy naukowo-badawczej w Polsce.

woczesnych, a swoje centra prowadzą m.in. tak znane firmy, jak: Carl

Spektakularne osiągnięcia poznańskich naukowców są cenione wysoko

Zeiss, Carlsberg, Century Link, Ciber, Exide Technologies, Franklin Tem-

zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wspólnej pracy całego środowi-

pleton Investments, IKEA, MAN, Mars, Osram czy Roche.

miasto
zaskakuje
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Witaj w metropolii, gdzie w niezwykły sposób historia spotyka się z nowoczesnością. Każda z części
Poznania ma swój specyficzny charakter. Możesz tu podziwiać zarówno nowoczesne obiekty, oryginalne
przestrzenie i efektowne murale, jak i liczne zabytki, które prezentują duży wybór stylów – od romanizmu do secesji.
Zwiedzanie miasta ułatwi Poznańska Karta Miejska oraz proponowane

W pobliżu Starego Rynku znajduje się fara – jeden z najpiękniejszych

trasy turystyczne, w tym Trakt Królewsko-Cesarski. Najstarszymi częściami

i najbardziej okazałych kościołów barokowych w Polsce. W centrum

Poznania są Śródka, Komandoria i Ostrów Tumski, położone po wschod-

miasta niezwykłe wrażenie robi potężna bryła zamku cesarskiego

niej stronie Warty. Znajdująca się na Ostrowie Tumskim katedra jest naj-

z początku XX w. Ale Stare Miasto w Poznaniu jest jednocześnie miej-

starszą w Polsce. W katedrze pochowani są pierwsi władcy Polski.

scem bardzo współczesnym. Wśród zabytkowej architektury jeżdżą

Chcesz zrozumieć, czym jest Poznań dla Polski i Polaków? Odwiedź

nowoczesne klimatyzowane tramwaje, a Stary Rynek każdego dnia

Bramę Poznania. To multimedialne muzeum dziedzictwa kulturowego

tętni życiem, bo niezmiennie przyciąga tysiące młodych ludzi. A dla

Ostrowa Tumskiego, gdzie nikt nie będzie Cię zmuszał do oglądania

nich, tak jak dla Ciebie, liczy się przede wszystkim tu i teraz. Dlatego kli-

kolejnych nudnych eksponatów. Wręcz przeciwnie. Przez historię po-

matyczne puby, bary, restauracje, dyskoteki, galerie są zawsze do Twojej

prowadzi Cię ultranowoczesna prezentacja i… światło.

dyspozycji. Latem koniecznie wybierz się nad Wartę, gdzie czekają

Jednym z najbardziej klimatycznych miejsc w Poznaniu jest Stary Rynek.

na Ciebie plaże miejskie, statki pasażerskie i przystań rzeczna. Szybko

Piękny renesansowy ratusz, zabytkowe kamieniczki, fontanny, urokli-

przekonasz się, że Poznań to prawdziwie europejskie miasto.

we uliczki wokół rynku i liczne knajpki tworzą niepowtarzalny klimat
tego miejsca. Tutaj możesz poczuć historię tego miasta – historię, która
potrafi zafascynować.

miasto otwarte
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Duża liczba bezpośrednich połączeń międzymiastowych i międzynarodowych często decyduje o wybraniu
miejsca do studiowania i życia. A Poznań jest w Twoim zasięgu! Jako wielkomiejska metropolia jest bardzo
dobrze zorganizowany. Oprócz doskonałych połączeń kolejowych i autobusowych Poznań oferuje wiele
atrakcyjnych połączeń lotniczych z Portu Lotniczego Poznań-Ławica.
Infrastruktura miejska sprzyja studentom, dla których mobilność to pod-

miliona gości targowych, którzy już od prawie 100 lat każdego roku

stawa funkcjonowania. Poznań oferuje Ci wygodą i sprawną komuni-

odwiedzają wystawy i imprezy handlowe organizowane przez Mię-

kację miejską. Sieć tramwajowa i autobusowa jest tak zaplanowana,

dzynarodowe Targi Poznańskie.

abyś mógł bez przeszkód przemieszczać się po całym Poznaniu – także

Poznań to od lat miejsce organizacji międzynarodowych konferencji,

w nocy. Gęsta sieć ścieżek rowerowych i wiele stacji rowerów miej-

kongresów i spotkań, także tych na najwyższym szczeblu. Każdego

skich zagwarantują Ci wygodny dojazd na uczelnię.

roku organizowanych jest w mieście ponad 3 tys. wydarzeń konferencyj-

Poznań to świetna baza wypadowa. Dzięki autostradzie równie szybko

nych, wśród których dominują spotkania o charakterze korporacyjnym,

dotrzesz zarówno do Berlina, jak i do Warszawy. A jeśli chcesz wysko-

kongresy stowarzyszeniowe, a także międzynarodowe spotkania poli-

czyć na weekend np. do Mediolanu, Paryża lub Barcelony, możesz sko-

tyczne. Poznań był m.in. gospodarzem 14. Konferencji Narodów Zjed-

rzystać z tanich lotów z lotniska Ławica. Masz do wyboru także wiele

noczonych w sprawie Zmian Klimatu. Przybyło na nią ponad 10 tys.

innych bezpośrednich połączeń, np. do Dublina, Eindhoven, Frankfurtu,

gości z całego świata. Stolica Wielkopolski gościła także tysiące mło-

Glasgow, Kopenhagi, Londynu, Oslo, Rzymu czy Sztokholmu.

dych ludzi z całego świata podczas 32. Europejskiego Spotkania Młodych,

Poznań to dynamika, rozwój i otwarcie na świat. Dlaczego jest tak

organizowanego przez wspólnotę z Taizé. O randze naszego miasta

atrakcyjny dla wielu młodych ludzi o bardzo różnorodnych zaintere-

świadczy fakt, iż Poznań był także gospodarzem spotkań organizowa-

sowaniach? Odpowiedź tkwi w charakterze samego miasta – miasta

nych w ramach przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskej.

otwartego i wyjątkowo gościnnego. Potwierdzić to może blisko pół

