Gdańsk, 5.01.2017 r.

ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,
W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego oraz działającej z jego upoważnienia Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, pragniemy
serdecznie zaprosić uczniów Państwa szkoły do odwiedzenia Targów AKADEMIA, które odbędą się w dniach 20-21 marca 2017r.
Organizowane od kilkunastu lat Targi AKADEMIA stanowią doskonałą okazję do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół wyższych.
Targi po raz kolejny będą miały miejsce na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Oliwie, na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego.
Stoiska uczestniczących w Targach uczelni oraz szkół będą otwarte przez dwa dni, 20 marca (poniedziałek) i 21 marca (wtorek)
w godzinach 9 – 14. Wstęp na teren Targów jest wolny.
Nasze zaproszenie kierujemy szczególnie do uczniów klas maturalnych oraz młodzieży uczęszczającej obecnie do drugiej klasy liceum,
którym pragniemy zaoferować najaktualniejsze informacje dotyczące warunków przyjęć na studia i pomóc w świadomym wyborze
dalszej drogi edukacji.
W ramach Targów oferujemy:
- Około 60 stoisk informacyjnych, w tym:
 polskie i zagraniczne szkoły wyższe,
 wydziały i jednostki Uniwersytetu Gdańskiego,
 szkoły pomaturalne, policealne i językowe,
 doradztwo zawodowe,
 oferta kursów maturalnych,
- Zwiedzanie laboratoriów i pracowni naukowych
- Zwiedzanie Biblioteki Głównej UG
- Spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
- Próbne matury
Zapraszamy do udziału w spotkaniach z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, podczas których zostaną poruszone problemy
nurtujące tych wszystkich, którym przyjdzie zmierzyć się z egzaminem maturalnym w 2017r. Eksperci z OKE przedstawią najczęściej
popełniane błędy, na przykładach omówią możliwe rozwiązania zadań/poleceń oraz sposoby oceniania. Zaprezentowane zostaną
również zmiany, które pojawią się na egzaminach w najbliższych latach.
Targi AKADEMIA na stałe wpisały się w kalendarz spotkań środowiska akademickiego. To największa impreza w regionie pomorskim,
którą co roku odwiedza wielu uczniów – w roku 2016 było to ponad 10 000 osób. Podczas spotkań i na stoiskach wystawienniczych
kandydaci na studia mogą poznać ofertę edukacyjną kilkudziesięciu uczelni wyższych, otrzymają pełną informację o warunkach
rekrutacji, nowych kierunkach studiów, o możliwościach dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego. Młodzi ludzie doceniają
możliwości, jakie otwierają przed nimi Targi AKADEMIA i dlatego każdego roku chętnie i bardzo licznie je odwiedzają.
Zachęcamy do odwiedzenia Targów i wzięcia udziału w konkursach z nagrodami, przygotowanych specjalnie dla uczniów
oraz nauczycieli.
Szczegółowe informacje o wystawcach i programie Targów będą dostępne trzy tygodnie przed ich rozpoczęciem na stronie
internetowej www.targiakademia.pl
Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o upowszechnienie tej informacji wśród uczniów, maturzystów, nauczycieli
oraz wychowawców klas maturalnych. Będziemy wdzięczni za pomoc w zorganizowaniu grupowego udziału uczniów w Targach.
Do zobaczenia.
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