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Dni otwarte w białostockich uczelniach wyższych
Marta Gawina, mgawina@poranny.plAutor:dodano: 19 marca 2015, 9:00

W nowym kampusie UwB przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji (fot. archiwum)
Dni otwarte to najlepsza okazja,
żeby poznać szkołę z bliska.
Dlatego uczelnie albo
poszczególne wydziały co roku
organizują je dla kandydatów na
studentów.

Warsztaty, pokazy, wykłady. To atrakcje, jakie przygotowują uczenie
na dni otwarte. Mają zachęcić uczniów do wybrania danej szkoły
wyższej.

Już dziś i jutro można wybrać się na Wydział Biologiczno-Chemiczny na Uniwersytecie w Białymstoku. W nowym kampusie
przy ul. Ciołkowskiego na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji. - Uczniowie dowiedzą się dlaczego DNA, stanowiące
niezastąpione narzędzie w rękach biologa, świeci nocą, jaka siła drzemie w naturze oraz jak przygotować eliksir młodości.
Będą też mogli wcielić się w detektywów, szukających genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) - wylicza Katarzyna
Dziedzik, rzeczniczka UwB.
W piątek warto wybrać się na wydział prawa przy ul. Mickiewicza. Dzień otwarty rozpocznie się o godz. 9 w dużej auli.
Uczniowie dowiedzą się m.in. dlaczego warto studiować prawo właśnie w Białymstoku, jakie są aspekty przemocy
domowej z punktu widzenia kryminologii i kryminalistyki. Będzie także symulacja rozprawy sądowej.
Na UwB będzie również wspólny dzień otwarty. Odbędzie się w piątek, 22 maja w nowym kampusie.
Wcześniej, bo 23 kwietnia, dzień otwarty organizuje Politechnika Białostocka. Już tradycyjnie zostanie on połączony z akcją
Dziewczyny na Politechniki, która organizowana jest w naszym mieście po raz dziewiąty. Z kandydatkami spotka się m.in.
Paula Fudała, która studiuje automatykę i robotykę. - Dziewczyny doskonale odnajdują się na takich kierunkach. Poza tym
politechnika daje możliwość rozwoju naukowego, można zdobywać pieniądze na różne projekty - wymienia studentka.
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Głównym miejscem dnia otwartego będzie wydział elektryczny PB. To tutaj maturzyści, nauczyciele, doradcy zawodowi będą
mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną politechniki.
Specjalne atrakcje dla przyszłych studentów szykuje też Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tu dzień otwarty odbędzie się
20 maja. Zaplanowane są np. warsztaty szycia chirurgicznego, wykonywania i oglądania preparatów mikroskopowych,
rozpoznawania surowców roślinnych po smaku i zapachu. Można będzie nauczyć się jak wykonywać masaż ciała, jak
zdrowo się odżywiać, czy też spróbować swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy.
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