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Na białostoczan, którzy wczoraj odwiedzili Uniwersytet Medyczny, czekało wiele atrakcji. Można było wykonywać m.in.
eksperymenty chemiczne i medyczne. (fot. Wojciech Wojtkielewicz)
Środa należała do Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku, który Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki trwa w najlepsze.
zaprezentował się na dziedzińcu prezentują się kolejne uczelnie.
Pałacu Branickich. Mimo
niesprzyjającej pogody, uczelnię
odwiedziło bardzo wiele osób. Nie zabrakło maturzystów, którzy chcieliby studiować na UMB.

Białostoczanom

Każdy, niezależnie od wieku mógł znaleźć coś dla siebie. Można było porozmawiać z dietetykiem, spróbować szycia
chirurgicznego, zrobić podstawowe badania. Był też kurs pierwszej pomocy i masażu. Można było dowiedzieć się także jak
dbać o higienę jamy ustnej, czy usłyszeć to co słyszy nienarodzone dziecko.
21 i 22 maja na festiwalowe imprezy zaprasza Uniwersytet w Białymstoku. Szczególnie ciekawie zapowiada się piątek,
gdzie dzień otwarty zostanie połączony z 18. urodzinami uczelni. Główne imprezy odbędą się w nowym kampusie przy ul.
Ciołkowskiego, gdzie zajęcia odbywają się od października. - Na gości będzie czekało wiele atrakcji, m.in. laserowe pokazy,
spektakle teatralne, kryminalistyczna gra - tajemnice kampusu, nocne nasłuchiwanie nietoperzy. Gwoździem programu
będzie występ Karoliny Cichej - piosenkarki, kompozytorki i aktorki, absolwentki polonistyki na UwB. Koncert, zatytułowany
"Elektrycznie", rozpocznie się o 21 - informuje Katarzyna Dziedzik, rzeczniczka uniwersytetu.
Przypomina, że uczelnia została utworzona w 1997 roku jako trzynasty uniwersytet w Polsce. Wcześniej w stolicy Podlasia
funkcjonowała Filia Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie UwB jest największą uczelnią w regionie. W jej skład wchodzi 9
wydziałów (w tym jeden zamiejscowy w Wilnie). Zatrudnia blisko 850 pracowników naukowych.

Także w piątek, w ramach festiwalu na spotkania z nauką i sztuką zapraszają Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i
Turystyki, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna oraz Wyższa Szkoła Administracji publicznej. Będzie to doskonała
okazja, żeby bliżej poznać te uczelnie.

