
Szanowni Państwo,

 w obliczu pandemii, zarówno szkoły, jak i uczelnie stanęły przed wyzwaniem 
organizacyjnym. Obecna sytuacja wymaga odpowiedzialnych działań. Z tego powodu 
zamiast tradycyjnych spotkań z młodzieżą w szkołach, chcielibyśmy zaprosić Państwa 
do udziału w spotkaniach on-line.

 Podczas spotkania przedstawimy ofertę Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu, pokażemy licealistom gdzie szukać materiałów przygotowanych dla nich 
przez naszych wykładowców i studentów. 

 Będą mogli m.in. zapoznać się z nagraniami live ze studentami, którzy opowie-
dzą o studiowanych przez siebie kierunkach, o pracy w Studenckich Kołach Naukowych, 
o możliwościach jakie daje im UPWr. Będą mogli obejrzeć także przygotowane
przez naszych wykładowców prezentacje dotyczące np. ogniwa wodorowego, turbiny 
Archimedesa, Peltona, zapoznać się z problematyką oczyszczania ścieków, zagospoda-
rowania terenów nadrzecznych, a także sprawdzić ile informacji mogą uzyskać analizu-
jąc swoją codzienną trajektorię ruchu.

 Zapraszamy młodych pasjonatów nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych!

 Pragniemy, aby jak największa liczba przyszłorocznych maturzystów, a także 
wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów na naszej Uczelni, miała możliwość 
wzięcia udziału w tych wydarzeniach. Kolejny etap edukacji, który zbliża się
z każdym dniem, niesie ze sobą wiele pytań i wątpliwości, szczególnie w tym, trudnym 
dla nas wszystkich czasie, a my pragniemy rozwiać choć część z nich oraz przybliżyć 
ofertę UPWr. 

 W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o kontakt w sprawie 
dostosowania terminu spotkania on-line do Państwa potrzeb i preferencji. Ze względu 
na obecną sytuację dużą część pracy wykonujemy zdalnie, z tego względu (dla Państwa 
wygody) prosimy o kontakt bezpośrednio z Panią Dyrektor Pauliną Boroń-Kacperek 
pod nr tel. 724 808 084 lub z p. Aleksandrą Staszewską pod adresem e-mail
aleksandra.staszewska@upwr.edu.pl
 

Wrocław, 9 listopada 2020 r.

 Uprzejmie prosimy także o zamieszczenie informacji o spotkaniach z Uniwersy-
tetem Przyrodniczym na Państwa stronie, platformie e-learningowej, przesłanie przez 
dziennik elektroniczny, żeby osoby zainteresowane z klas niższych niż maturalne także 
mogły wziąć w nich udział indywidualnie, a także o rozesłanie tych informacji nauczycie-
lom, aby mogli zachęcić swoich uczniów do aktywnego udziału w wydarzeniu.

 To niepowtarzalna okazja, do wirtualnego spotkania z naszą kadrą naukowo-dy-
daktyczną podczas wykładów i studentami - poznania ich historii i początków
na studiach.

      

      Z wyrazami szacunku
      Zespół Biura Rekrutacji 
      Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
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