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INFORMACJA PRASOWA
Targi AKADEMIA 2017 oraz DNI OTWARTE UNIWERSYTETU GDAOSKIEGO
Największe w regionie pomorskim targi edukacyjne AKADEMIA 2017 odbędą się w tym roku w dniach
20-21 marca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdaoskiego. W tym roku zaprezentuje się
kilkadziesiąt szkół wyższych zarówno z województwa pomorskiego, jak i z całej Polski. Nie zabraknie
oferty kursów maturalnych, językowych i szkół pomaturalnych. W ramach DNI OTWARTYCH
UNIWERSYTETU GDAOSKIEGO będzie można odwiedzid wydziały UG, zajrzed do laboratoriów i pracowni,
wziąd udział w licznych warsztatach, doświadczeniach i wielu innych atrakcjach przygotowanych
specjalnie dla odwiedzających. W czasie dwóch targowych dni odbędą się także spotkania
z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na temat tegorocznych matur oraz matury
próbne.
Targi AKADEMIA 2017 towarzyszą rocznicy powstania Uniwersytetu Gdaoskiego, który został powołany
20 marca 1970 roku i są wpisane w obchody Święta Uczelni
Zapraszamy!
Targi AKADEMIA 2017 odbędą się w dniach 20-21 marca (poniedziałek, wtorek) na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdaoskiego, Gdaosk ul. Bażyoskiego 6, na terenie Bałtyckiego
Kampusu Uniwersytetu Gdaoskiego w Gdaosku Oliwie.
Stoiska targowe dla zwiedzających będą czynne w godzinach 9.00-14.00.
WSTĘP NA TARGI JEST WOLNY.
Targi AKADEMIA organizowane od ponad dwudziestu lat na Uniwersytecie Gdaoskim to największa
i najstarsza edukacyjna impreza targowa na Pomorzu. Kierowana jest przede wszystkim do uczniów, którzy
podejmują decyzje związane z wyborem dalszej ścieżki kształcenia – kierunku studiów i uczelni – a także do
nauczycieli i wszystkich zainteresowanych ofertą edukacyjną szkół wyższych z całej Polski.










Na zwiedzających czeka m.in.:
kilkadziesiąt stoisk wystawców,
szkoły wyższe z całej Polski,
wydziały i jednostki Uniwersytetu Gdaoskiego,
szkoły pomaturalne, policealne i językowe,
oferta kursów maturalnych,
DNI OTWARTE Uniwersytetu Gdaoskiego,
spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdaosku,
próbne matury.
Ważną i cenioną przez uczniów oraz nauczycieli pomorskich szkół częścią Targów są spotkania
z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy udzielają szczegółowych informacji
i odpowiadają na najtrudniejsze pytania dotyczące matur. Eksperci z OKE przedstawią w tym roku
najczęściej popełniane błędy na maturach, na przykładach omówią możliwe rozwiązania zadao/poleceo
oraz zasady oceniania egzaminów maturalnych. Jak co roku odbędą się także próbne matury – to ostatni
moment, aby poznad swoje możliwości i niedociągnięcia tuż przed prawdziwymi egzaminami w maju.
W ramach Targów AKADEMIA 2017 odbędą się DNI OTWARTE UNIWERSYTETU GDAOSKIEGO.
To znakomita okazja, aby zwiedzid jeden z najnowocześniejszych akademickich kampusów w Polsce –
Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdaoskiego. W przyjaznej atmosferze i w otoczeniu zielonych terenów
uczniowie będą mogli się poczud jak przyszli studenci. Będzie można odwiedzid wszystkie wydziały UG, wejśd
do najciekawszych pracowni, podejrzed, co i jak mierzą, ważą i obserwują naukowcy, jak pracują studenci.
Odbędą się warsztaty, otwarte wykłady, pokazy doświadczeo, zwiedzanie laboratoriów, pracowni, auli, sal
dydaktycznych, a także wyjątkowych muzeów i wystaw.
DNI OTWARTE UNIWERSYTETU GDAOSKIEGO to między innymi:







Zwiedzanie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdaoskiego
Warsztaty kryminalistyczne, warsztaty z odzyskiwania i ochrony danych, gra miejska (pobyt na
strzelnicy wydziałowej, zwiedzanie muzeum kryminalistyki, udział w symulacji rozprawy sądowej,
zbieranie śladów przestępstwa i analiza tekstów prawnych) na Wydziale Prawa i Administracji
Warsztaty i pokazy genotypowania, pracy biochemika, mikrobiologa, entomologa, GMO, izolacji
DNA, o tajemnicach świata roślin, grzybów, glonów i owadów, mikroskopii fluorescencyjnej,
mikrorozmnażania roślin in vitro, archeobotaniki, badania pamięci u gryzoni, o pożeraczach ciał,
czyli pasożytach człowieka i zwierząt domowych i komórkach w makrorozmiarze, wykłady
popularnonaukowe i zwiedzanie wystaw, m.in. jedynego w Polsce podwieszonego szkieletu
płetwala zwyczajnego, dużych ssaków „Życie w lesie bursztynowym”, „Zabójcy bez winy” na
Wydziale Biologii
Zwiedzanie najnowocześniejszych w Polsce laboratoriów badawczych i dydaktycznych
z przewodnikiem, spotkania ze studentami i nauczycielami akademickimi na Międzyuczelnianym
Wydziale Biotechnologii UG i GUMed
Pokazy doświadczeo chemicznych, warsztaty, wykłady popularnonaukowe i prezentacja
laboratoriów naukowych i dydaktycznych na Wydziale Chemii










Zwiedzanie najnowocześniejszego w Polsce studenckiego Radia MORS, wykłady
popularnonaukowe, m.in. o psychologicznych mechanizmach wywierania wpływu, prezentacje
studenckich kół naukowych na Wydziale Nauk Społecznych
Wycieczki z przewodnikiem po pracowniach dydaktycznych fizyki i pokaz robotów na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Informatyki
Zwiedzanie z nowoczesnych laboratoriów (danych finansowych Thomson Reuters, tradingowego
OSTC, Centrum Komputerowo-Egzaminacyjnego ACCA), prezentacje i warsztaty na temat ekonomii,
przedsiębiorczości, rynków finansowych, kalambury dla przyszłych ekonomistów, zarządzanie
czasem dla początkujących i gra symulacyjna na Wydziale Ekonomicznym
Wykłady o kulturze Japonii, fenomenie kina Bollywood, duchowości dzisiejszych Indian, archeologii,
zwiedzanie wystaw: „Indianie: między egzotyką a nowoczesnością”, „Tajemnice archeologii”,
„Diorama warsztatu szewskiego” na Wydziale Historycznym
Warsztaty i wykłady z zakresu gospodarki przestrzennej i geografii w Instytucie Geografii Wydziału
Oceanografii i Geografii
Praktyczne warsztaty na Wydziale Zarządzania
Dni Otwarte Wydziału Filologicznego – 31 marca oraz 3, 20 i 24 kwietnia 2017

Organizatorem Targów AKADEMIA 2017 jest Uniwersytet Gdaoski we współpracy z Fundacją Rozwoju UG.
Więcej informacji na stronach:
Targi AKADEMIA: www.targiakademia.pl
DNI OTWARTE UG: www.targiakademia.pl/pl/dla_zwiedzajacych--program--dni_otwarte_ug/

