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Dziewczyny na politechniki! 
  i Dziewczyny do ścisłych! 2015 

Innowacje potrzebują kobiet! 
 
 
 

Ogólnopolski Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn – 23 kwietnia 2015 
 
Pokaz łazika marsjańskiego, walki robotów, produkcja eko-kosmetyków, projektowanie 3D, quizy, gry 
miejskie, konkurs lotniczy, laserowe strzelanie… uczelnie przygotowały w tym roku wyjątkowo 
atrakcyjny program Dnia Otwartego Tylko Dla Dziewczyn.  
 
 
Uczelnie techniczne i wydziały ścisłe w całym kraju zapraszają uczennice szkół ponadgimnazjalnych i 
gimnazjalistki na specjalnie dla nich przygotowany Ogólnopolski Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn już 
po raz ósmy. Po raz szósty zrobią to wydziały ścisłe uniwersytetów. Cel? Przekonać dziewczyny, że studia 
na kierunkach technicznych i ścisłych są dla nich doskonałym pomysłem na życie.  
 
15 uczelni technicznych i 3 wydziały ścisłe uniwersytetów przygotowały specjalny program dla dziewczyn. 
Będą gry edukacyjne, warsztaty, spotkania ze studentkami i absolwentkami oraz pierwszy raz w historii 
akcji – Wielka Bitwa na Selfie – konkurs, w którym można wygrać wspaniałe nagrody.  
 
Akcja odbywa się po raz ósmy, można już zatem mówić o pokoleniu Dziewczyn na politechniki!  
- coraz większej grupie młodych kobiet zainspirowanych, za sprawą udziału w Dniu Otwartym Tylko Dla 
Dziewczyn, do podjęcia studiów technicznych. M.in. dzięki kolejnym edycjom akcji, na polskich 
uczelniach technicznych studiuje ponad 20 000 dziewczyn więcej, podczas gdy ogólna liczba studentów w 
Polsce - ze względów demograficznych - maleje. 
 
Z raportu „Kobiety na politechnikach 2015” 
 
W roku akademickim 2013/14 w Polsce było o 127 050 mniej studentów niż rok wcześniej. Kobiety 
stanowią 58,4% studiujących. Niż demograficzny pogłębia się i dotyka głównie uczelni uniwersyteckich, 
pedagogicznych, rolniczych, a nawet medycznych. Uczelnie techniczne i mundurowe dotknięte są nim w 
najmniejszym stopniu, choć w ubiegłym roku akademickim, po raz pierwszy od pięciu lat, niewielkiego 
spadku w liczbie studentów doświadczyły również i one. Spadek ten był głównie widoczny w liczbie 
mężczyzn studiujących na politechnikach. 
 
Wciąż jednak uczelnie techniczne mają, w odróżnieniu od innych typów uczelni, więcej studentów niż w 
roku bazowym, który ujęty jest w Raporcie „Kobiety na politechnikach 2015”, czyli w  roku rozpoczęcia 
akcji Dziewczyny na politechniki! – 2007/08. Dzięki konsekwentnym, skoordynowanym działaniom 
promocyjnym skierowanym do uczennic szkół ponadgimnazjalnych, ustabilizowała się tendencja 
wzrostu udziału kobiet w ogólnej liczbie studentów na uczelniach technicznych. Udział kobiet na 
uczelniach technicznych rośnie stale od roku 2007/08, kiedy to wynosił 30,7% ogólnej liczby 
studentów. W tej chwili dziewczyny stanowią już blisko 37% studentów uczelni technicznych  a trend 
ten umacnia się i pogłębia. 
 
Ogólnopolski Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn 
 
Uczelnie i wydziały biorące udział w akcji, starają się pokazać uczestniczkom Dnia Otwartego z jak 
najlepszej strony. Programy są z roku na rok coraz bardziej pomysłowe, łączą akademicką powagę z 
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mądrą zabawą. Również tym razem nie zabraknie atrakcji – uczelnie planują warsztaty, gry, wykłady i 
inne aktywności – będzie działo się wiele!  
 
Politechnika Częstochowska zaplanowała pokaz łazika marsjańskiego oraz zwiedzanie laboratoriów na 
wydziałach. Na Politechnice Białostockiej uczestniczki dowiedzą się jak wyglądają studia na robotyce i 
automatyce oraz wezmą udział w specjalnie zaplanowanej na ten dzień grze terenowej „Jasne, że  
Politechnika!”. Politechnika Krakowska zaprasza na cykl wykładów prowadzonych przez kadrę 
akademicką oraz studentów. Na Politechnice Łódzkiej dziewczyny będą miały okazję własnoręcznie 
przygotować eko-kosmetyki, czy wziąć udział w warsztatach na temat współczesnych zabezpieczeń na 
banknotach. Uczestniczki Dnia Otwartego na Politechnice Opolskiej będą obserwować walki i wyścigi 
robotów. Na Politechnice Rzeszowskiej zaplanowano quiz z nagrodami - „Bez tabu” - przygotowany 
przez studentki. Politechnika Świętokrzyska zaprasza na pokazy projektowania 3D oraz łazika 
marsjańskiego. Politechnika Warszawska szykuje specjalne stoisko fotograficzne oraz losowanie nagród 
niespodzianek! Na Politechnice Gdańskiej będzie można wziąć udział w zabawie strzelania laserem, a 
także dowiedzieć się, w jaki sposób powstają implanty. Politechnika Poznańska organizuje konkursy 
lotnicze, w których nagrodą będzie lot z Mistrzynią Polski w akrobacji szybowcowej! Na Politechnice 

Wrocławskiej dziewczyny wezmą udział w grze miejskiej „Innowacja jest Kobietą!”. W Wyższej Szkole 
Ekologii i Zarządzania w Warszawie odbędzie się quiz z nagrodami, a w Polsko-Japońskiej Akademii 
Technik Komputerowych dziewczyny poznają tajniki animacji 3D oraz efektów specjalnych. 
 
 
Wielka Bitwa na Selfie 
 
W tym roku – premierowo – uczestniczki Dnia Otwartego będą mogły wziąć udział w konkursie Wielka 
Bitwa na Selfie – bitwie na zdjęcia, w której będzie można wygrać wspaniałe nagrody. Wystarczy w 
trakcie wydarzenia robić sobie zdjęcia selfie ze studentkami i profesorami uczelni oraz w 
charakterystycznych miejscach na terenie kampusu, umieszczać je na profilu w serwisie Facebook.com, 
zdobywając punkty za każde zdjęcie. W nagrodę, zdjęcie zwyciężczyni konkursu znajdzie się na okładce 
wakacyjnego wydania magazynu „Perspektywy”. Zwyciężczyni konkursu dostanie także  tablet.  
Więcej informacji: www.dziewczynynapolitechniki.pl/selfie 
 
 

Kontakt: dr Bianka Siwińska, kierowniczka akcji "Dziewczyny na politechniki!",  
b.siwinska@perspektywy.pl, tel. 501 535 785 
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