
Dziewczyny na politechniki! 2013
Dziewczyny do ścisłych! 2013

INFORMACJA 
PRASOWA

Organizatorzy: Partnerzy Akcji: Patronat Medialny:



I n f o r m a c j a  p r a s o w a

Polska potrzebuje dobrych inżynierów 

„Dziewczyny na politechniki!” 
i „Dziewczyny do ścisłych!” 2013

www.dziewczynynapolitechniki.pl

Polska jak powietrza potrzebuje dobrych inżynierów – twier dzi prof. Ta de usz
Więc kow ski, prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Rek to rów Uczel ni Tech nicz nych
(KRPUT), rek tor Po li tech ni ki Wro cław skiej. Jak pod kre śla, dzi siaj in ży nie ro wie
są po czę ści hu ma ni sta mi, są kre atyw ni, mu szą mieć od po wied nią wie dzę, że -
by two rzyć no we roz wią za nia tech no lo gicz ne, ale z dru giej stro ny mu szą ro zu -
mieć po trze by spo łe czeń stwa, że by te roz wią za nia słu ży ły lu dziom w jak
naj lep szy spo sób.

Ta ki po wi nien być in ży nier, nie za le żnie od płci. Czy coś prze szka dza ko bie tom w zdo -
by ciu wie dzy i umie jęt no ści z za kre su na uk tech nicz nych i ści słych i uzy ska niu ty tu łu in -
ży nie ra?  Z pew no ścią nie brak pre dys po zy cji czy wy trwa ło ści. Naj bar dziej szko dli we
są… ste reo ty py, sztucz ny po dział za wo dów na „mę skie” i „ko bie ce”, prze ko na nie, że
dziew czy ny nie ma ją gło wy do tech ni ki i na uk ści słych. 

Ak cja Dziew czy ny na po li tech ni ki! i jej „młod sza sio stra” – Dziew czy ny do ści słych!, or ga -
ni zo wa ne przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundację
Edukacyjną Perspektywy, za naj wa żniej szy cel sta wia ją so bie wła śnie prze ła my wa nie ste -
reo ty pów w my śle niu i za chę ca nie uczen nic szkół po nad gim na zjal nych do po dej mo wa -
nia stu diów tech nicz nych i ści słych. Bo Pol ska i Eu ro pa wciąż po trze bu ją in ży nie rów
– do brych in ży nie rów.

Uczest nicz ki pierw szej edy cji ak cji Dziew czy ny na po li tech ni ki! ma ją już ty tu ły in ży nier -
skie, wkrót ce te z nich, któ re kon ty nu ują stu dia, zo sta ną ma gi stra mi. Mo że my mó wić
już o po ko le niu Dziew czyn na po li tech ni ki! – po tę żnej gru pie mło dych ko biet za in spi ro -
wa nych do pod ję cia stu diów tech nicz nych dzię ki tej ak cji. Dzię ki ko lej nym edy cjom ak -
cji na pol skich uczel niach tech nicz nych stu diu je po nad 20 000 dziew czyn wię cej,
pod czas gdy ogól na licz ba stu den tów w Pol sce ze względów demograficznych ma le je.

Dziew czy ny na po li tech ni ki! by ły pierw szym, pio nier skim i za ra zem naj więk szym pro -
jek tem pro mu ją cym kie run ki tech nicz ne, in ży nier skie i ści słe wśród mło dych ko biet. Je -
go idea na ro dzi ła się w ro ku 2006. Z ro ku na rok ro śnie za in te re so wa nie ak cją, nie tyl ko
wśród uczen nic szkół po nad gim na zjal nych, sto ją cych przez wy bo rem dal szej dro gi
kształ ce nia, ale ta kże wśród gim na zja li stek. 

Kul mi na cyj nym punk tem ak cji jest co ro ku Ogólnopolski Dzień Otwar ty Tyl ko Dla
Dziew czyn. W czwartek 25 kwiet nia br. pa nie pra cu ją ce na uczel niach, a ta kże stu -
dent ki i ab sol went ki spo tka ją się z uczen ni ca mi, aby opo wie dzieć im o swo jej ście żce
ka rie ry i za wo do wych fa scy na cjach. Za pro szą dziew czy ny do zwie dza nia la bo ra to riów,
zor ga ni zu ją warsz ta ty i po ka zy, stwo rzą szan se do tknię cia te go, nad czym się na kie run -
kach tech nicz nych i ści słych pra cu je. Stu dent ki opo wie dzą zaś o bla skach i cie niach stu -
dio wa nia w gru pach z prze wa gą „pier wiast ka mę skie go”. W dzia ła niach w ra mach Dnia
nie rzad ko uczest ni czą rek to rzy uczel ni tech nicz nych, któ rzy pod kre śla ją, że ko bie ty do -
sko na le ra dzą so bie na kie run kach uzna wa nych tra dy cyj nie za „mę skie”.

Or ga ni za to rzy ak cji cie szą się z ty tu łów in ży nier skich, któ re uzy ska ły pierw sze uczest -
nicz ki ak cji i cze ka ją na ich dy plo my ma gi ster skie, a w nie dłu giej przy szło ści – na dok to -
ra ty. To już nie dłu go! 
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LISTA UCZELNI 

Akcja „Dziewczyny na politechniki!” 2013
• Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
• Politechnika Białostocka
• Politechnika Częstochowska
• Politechnika Gdańska
• Politechnika Łódzka
• Politechnika Opolska
• Politechnika Poznańska
• Politechnika Rzeszowska
• Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
• Politechnika Warszawska
• Politechnika Wrocławska
• Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Akcja „Dziewczyny do ścisłych!” 2013
• Uniwersytet Warszawski

– Wydział Fizyki 
• Uniwersytet Jagielloński

– Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
– Wydział Chemii
– Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 

• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– Wydział Fizyki 
– Wydział Matematyki i Informatyki 

• Uniwersytet Zielonogórski
– Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 
– Wydział Fizyki i Astronomii 
– Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 
– Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 
– Wydział Mechaniczny 

• Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
– Wydział Informatyki
– Wydział Informatycznych Technik Zarządzania
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Ak cja Dziew czy ny na po li tech ni ki! jest wspól nym pro jek tem Kon fe ren cji Rek to rów
Pol skich Uczel ni Tech nicz nych (KRPUT) i Fun da cji Edu ka cyj nej Per spek ty wy. 
Jej ce lem jest za chę ce nie uczen nic szkół po nad gim na zjal nych do po dej mo wa nia stu diów in -
ży nier skich, zwłasz cza na kie run kach stric te tech nicz nych – tych naj bar dziej po trzeb nych,
przy szło ścio wych i in trat nych, otwie ra ją cych mię dzy na ro do wy ry nek pra cy. 

Na ta kich stu diach ko biet jest wciąż za ma ło, mi mo że część z nich – ta, któ ra osią ga 
do bre wy ni ki z przed mio tów ści słych i ma wszech stron ne za in te re so wa nia – mo gła by tam
wła śnie naj peł niej roz wi nąć skrzy dła. Dziew czy ny wy bie ra ją tym cza sem chęt niej stu dia 
hu ma ni stycz ne, uzna wa ne za bar dziej „ko bie ce”, nie ko niecz nie za pew nia ją ce do brą 
po zy cję na ryn ku pra cy, nie ko niecz nie też klu czo we dla roz wo ju pań stwa i bu do wa nia 
go spo dar ki opar tej na wie dzy. 

Wy ni ka to z jed nej stro ny z ogól nej ten den cji mło dych lu dzi do od cho dze nia od uzna wa -
nych za bardziej wy ma ga ją ce stu diów tech nicz nych i ścisłych (jest to zja wi sko ob ser wo wa -
ne na ca łym świe cie), z bra ku rze tel nej in for ma cji o po trze bach go spo dar ki i ryn ku pra cy
oraz do bre go sys te mu po rad nic twa za wo do we go na po zio mie gim na zjów i szkół po nad -
gim na zjal nych. Nie po ma ga tu też funk cjo nu ją cy w spo łe czeń stwie prze sta rza ły wi ze ru nek
na uk tech nicz nych ja ko tych nie zwy kle trud nych, żmud nych i „brud nych”, wy ma ga ją cych
czę sto tę ży zny fi zycz nej i po nad prze cięt nej od por no ści psy chicz nej. 

Z dru giej stro ny w spo łe czeń stwie po ku tu je rów nież ste reo ty po wy po dział za wo dów 
na „mę skie” i „żeń skie”. Jak po ka zu ją wy ni ki ba da nia an kie to we go prze pro wa dzo ne go przez
Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy – ko bie ty na uczel niach tech nicz nych to pew ne no vum.
Zwłasz cza na wy dzia łach stric te in ży nier skich. Bar dzo ma ło ko biet de cy du je się na ka rie rę 
na uko wą w na ukach tech nicz nych, a już na praw dę „ro dzyn ki” tra fia ją do władz ta kich uczel ni. 

Do świad cze nia in nych kra jów eu ro pej skich (Girls’ Day – Niem cy, Au stria, Szwaj ca ria)
i Sta nów Zjed no czo nych (Wo men in En gi ne ering i in ne) po ka zu ją, że pro mo wa nie 
stu diów na uczel niach  tech nicz nych wśród ko biet po zy tyw nie wpły wa na ich wy bo ry edu -
ka cyj ne. War to do dać, że dzię ki ta kim ak cjom zwięk sza się za in te re so wa nie stu dia mi tech -
nicz ny mi w ogó le, ta kże wśród mężczyzn.

Wy ni ki czterech edy cji ak cji Dziew czy ny na po li tech ni ki! te zę tę po twier dza ją. 
W re kru ta cji na rok akad. 2012/2013 wi dzi my wy raź ny przy rost licz by stu den tek na uczel -
niach bio rą cych udział w ak cji. W sumie od ubiegłego roku akademickiego na politechnikach
jest więcej o 6521 studentek. A przyrost liczby kobiet na I roku studiów wyniósł 1983. Że -
by jed nak osią gnąć trwa łe efek ty, ak cja mu si być pro wa dzo na sys te ma tycz nie przez dłu ższy
czas. Du żo pra cy u pod staw dzie li nas rów nież od trwa łej zmia ny świa do mo ści spo łecz nej
w za kre sie ste reo ty pów zwią za nych z wy bo rem kie run ku stu diów, a po tem ka rie ry za wo -
do wej w dzie dzi nach uzna wa nych do tych cza so wo za „mę skie”. Ak cja Dziew czy ny 
na po li tech ni ki! jest jed nym z ka ta li za to rów tych zmian. 

DLACZEGO
DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI?
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Akcja Dziewczyny na politechniki! – jest: 
w zintegrowaną kampanią PR promującą wśród młodych kobiet (uczennic szkół

ponadgimnazjalnych) wybór studiów technicznych, inżynierskich, ścisłych;
w jednym z narzędzi w walce przeciwko niedostatkowi zainteresowania kształceniem na

polskich uczelniach technicznych;
w wspólnym przedsięwzięciem polskich uczelni technicznych, KRPUT (Konferencji

Rektorów Polskich Uczelni Technicznych) i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy; 
w intensywną kampanią informacyjną, medialną i publiczną trwającą cały rok, ze

szczególnym natężeniem od stycznia br. do kulminacji 25 kwietnia, kiedy to na wszystkich
uczelniach uczestniczących w akcji odbędzie się Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn.

Dziew czy ny do ści słych! – to równoległy mo duł ak cji i poszerzenie jej zasięgu. Dziew -
czyn jest bo wiem za ma ło również na wy dzia łach ści słych uczel ni uni wer sy tec kich. W tym
ro ku ak cja pro wa dzo na jest na Wy dzia le Fi zy ki UW; Wy dzia le Fi zy ki, Astro no mii i In for ma -
ty ki Sto so wa nej UMK w To ru niu; Wy dziale Ma te ma ty ki i In for ma ty ki UAM w Po zna niu;
Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ; Wy dziale Chemii UJ; Wy dziale
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ; Wy dziale Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego; Wy dziale Fizyki i Astronomii UZ;  Wy -
dziale Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ; Wy dziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
UZ; Wy dziale Mechanicznym UZ; Wy dziale Informatyki i Wydziale Informatycznych Technik
Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. 

Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn jest wielką kulminacją corocznych działań
promujących studia inżynierskie wśród kobiet. Jego celem jest bezpośrednie dotarcie 
do możliwie największej grupy uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Odbywa się on 
na zasadzie „drzwi otwartych” – grupy zainteresowanych dziewcząt odwiedzają uczelnie,
spotykają się tam z kobietami-inżynierami, studentkami kierunków technicznych 
i w atrakcyjnej formule zapoznają się z ofertą dydaktyczną Uczelni. W tym roku Dzień
Otwarty Tylko Dla Dziewczyn odbędzie się 25 kwietnia.

Am ba sa dor ki ak cji – to ko bie ty, któ re ukoń czy ły kie run ki tech nicz ne i ści słe, bu du ją 
ka rie rę za wo do wą i mo gą sta no wić dla dziew czyn szu ka ją cych swo jej dro gi ro le mo del. Bio -
rą udział w spo tka niach w szko łach i na uczel niach, podczas których opo wia da ją o swo ich
do świad cze niach, pod po wia da ją i in spi ru ją. Na sze Am ba sa dor ki to pro gra mist ki i in ży nier -
ki z GTECH Pol ska oraz dziew czy ny z Wo men in Tech no lo gy – Di gi girlz.

Ko mi tet Ho no ro wy Ak cji skła da się z osób, któ re zde cy do wa ły się za an ga żo wać w pro -
mo wa nie stu diów tech nicz nych wśród ko biet. Są to: Michał Boni – Mi ni ster Administracji 
i Cyfryzacji, Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Peł no moc nik Rzą du ds. Rów ne go Trak to wa nia,
Magdalena Gaj – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Irena Lipowicz – Rzecznik
Praw Obywatelskich,  Ali cja Adam czak – Pre zes Urzę du Pa ten to we go RP.

Polska potrzebuje dobrych inżynierów – to hasło tegorocznej edycji akcji Dziewczyny
na politechniki!

www.dziewczynynapolitechniki.pl – to portal zawierający informacje na temat akcji
oraz aktualności związane z aktywnością kobiet w naukach technicznych. 



Wię cej in for ma cji:
Bianka Siwińska

Kierowniczka pro jek tu 
Dziew czy ny na po li tech ni ki!
b.siwinska@per spek ty wy.pl

tel. kom. 501 535 785

I n f o r m a c j a  p r a s o w a

www.dziewczynynapolitechniki.pl

Ak cje Dziew czy ny na po li tech ni ki! i Dziew czy ny do ści słych! to nie tyl ko 
spo tka nia na uczel niach tech nicz nych i ści słych wy dzia łach uni wer sy te tów,
ale ta kże im pre zy or ga ni zo wa ne przez part ne rów: spo tka nia, pre zen ta cje
i biegi w pię ciu mia stach!

Bieg w ka sku
Po li tech ni ka War szaw ska, Po li tech ni ka Po znań ska, Po li tech ni ka Łódz ka, Po li tech ni -
ka Opol ska i Po li tech ni ka Czę sto chow ska or ga ni zu ją w tym ro ku tra dy cyj ny już
„Bieg w ka sku”, czy li mi ni ma ra ton, któ re go uczest ni cy ma ją prze być ca ły dy stans
w kultowym ka sku akcji. Do udzia łu w bie gu są za pro sze ni wszy scy, bez wzglę du
na płeć i wiek. Na spe cjal ne na gro dy mo gą li czyć te go rocz ne ma tu rzyst ki za in te re -
so wa ne stu dia mi tech nicz ny mi i ści sły mi. Bieg or ga ni zu je Aka de mic ki Zwią zek 
Spor to wy. 
Ter mi ny bie gów:
• War sza wa – 20 kwiet nia
• Łódź – 21 kwiet nia
• Czę sto cho wa – 25 kwiet nia
• Opo le – 25 kwiet nia
• Po znań – 25 kwiet nia
Więcej informacji na: www.bie gw ka sku.pl

Pa tent na do bre po my sły
Dziew czy ny są twór cze i do cie kli we, czasem trzeba je jednak ośmie lić. Te mu wła -
śnie ce lo wi słu żą do rocz ne spo tka nia spe cjal ne „Ma gicz ny świat wy na laz ków” or -
ga ni zo wa ne przez Urząd Pa ten to wy RP. W cza sie tych imprez uczest nicz ki  
po zna ją ko bie ty, ta kże te bar dzo mło de , któ re stwo rzy ły in no wa cyj ne roz wią za -
nia. Spo tka nia w Urzę dzie Pa ten to wym mają na ce lu za chę ce nie dziew czyn do za -
in te re so wa nia się wy na laz czo ścią, po bu dze nie ich kre atyw no ści i stwo rze nie oka zji
do kontaktu z praw dzi wy mi wy na laz czy nia mi i ich wy na laz ka mi.
W tym ro ku spo tka nie od bę dzie się 11 kwiet nia. 

Dziewczyny zaprogramują
Pro gra mo wa nie nie jest czar ną ma gią, je go pod staw mo żna szybko się na uczyć 
– ta ka jest idea no we go pro jek tu, re ali zo wa ne go wspól nie przez Mi ni ster stwo Ad -
mi ni stra cji i Cy fry za cji, Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy i sto wa rzy sze nie Wo men
in Tech no lo gy – Di gi Girlz. 
W dru giej po ło wie ro ku roz pocz ną się warsz ta ty z pod staw pro gra mo wa nia, prze -
zna czo ne dla gim na zja li stek i uczen nic szkół po nad gim na zjal nych z War sza wy i Ma -
zow sza. Pod okiem spe cja li stów dziew czy ny po zna ją taj ni ki pro gra mo wa nia
– na uży tek wła sny al bo z my ślą o przy szłej pra cy. Z pew no ścią wie le uczest ni czek
warsz ta tów po ta kim wpro wa dze niu z więk szą śmia ło ścią po my śli o stu diach in for -
ma tycz nych.

WOKÓŁ AKCJI


