


Chcesz wiedzieć jak będą wyglądały studia od października? 
Jak zmieni się rynek edukacji, pracy, nasze życie i co najważniejsze 
jak na to wszystko przygotowała się najbardziej innowacyjna 
uczelnia technologiczna w regionie?

Już 15 marca Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie otworzy przed Tobą przyszłość 
– wirtualne drzwi swoich wydziałów, laboratoriów i katedr. 
 

Podczas wydarzenia: 
→ przeskrolujesz naszą ofertę 
→ poczatujesz z profesorami, studentami i pracownikami 
→ obejrzysz mega ciekawe relacje na żywo! 
→ poznasz świat ZUT-u z własnej kanapy!

23 i 24 marca będziesz miał okazję 
NA ŻYWO połączyć się z nami. 

Link do platformy https://do.zut.edu.pl/



Do Twojej dyspozycji przygotowaliśmy specjalnie zaprojektowane 
pokoje tematyczne, w których będziesz mógł się skontaktować 
z naszymi pracownikami. 

Pokoje WYDZIAŁOWE – będzie ich 11, tyle ile mamy wydziałów. 
Tu dowiesz się wszystkiego o kierunkach studiów, będziesz mógł zadać 
pytanie na live-chat, porozmawiać z nauczycielami, pobrać materiały 
informacyjne w formie ulotek i obejrzeć krótkie filmy promocyjne. 

W POKOJU REKRUTACYJNYM  uzyskasz informacje o zasadach rekrutacji, 
stypendiach, zapomogach, akademikach oraz jakie dokumenty będą 
Tobie potrzebne, aby bez problemu zapisać się na studia. 

POKÓJ BON – czyli Biuro Osób z Niepełnosprawnością. Staramy się być 
uczelnią dostępną dla wszystkich, tu dowiesz się o tym co oferujemy 
i jak pomagamy osobom z niepełnosprawnościami. 

W POKOJU KARIERA nasze koleżanki z Biura Karier i Akademickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości opowiedzą jak pomagamy i wspieramy 
naszych absolwentów na rynku pracy.    

POKÓJ MIEDZYNARODOWY, to miejsce w którym dowiesz się wszystkiego 
o wyjazdach zagranicznych, stypendiach i stażach w ramach Erasmus 
Plus i innych programów międzynarodowych. Nasze koleżanki z Działu 
Mobilności Międzynarodowej wszystko dokładnie wyjaśnią, a jest 
z czego wybierać – ponad 130 uczelni partnerskich w Europie i Turcji. 

POKÓJ KULTURA, to spotkanie z naszymi wspaniałymi chórami – 
Chórem Akademickim im. Prof. Jana Szyrockiego oraz Chórem Kameral-
nym. Dowiesz się jak dużo możesz zyskać wstępując w progi chórów, 
i jak dużo ekscytujących przygód i nowych znajomości Cię tam czeka. 

Dla aktywnych fizycznie mamy POKÓJ SPORTOWY. Tu szczególnie gorąco 
polecamy nasz Akademicki Ośrodek Jeździecki (jazda konno, hipoterapia) 
- który jako jedna z czterech uczelni w Polsce mamy w zasobach naszej 
uczelni. Przedstawiciele Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
przedstawią ofertę ponad XX sekcji sportowych działających na ZUT. 



I NA KOŃCU...
ALE JEDEN Z WAŻNIEJSZYCH!
POKÓJ STUDENTÓW – tam możecie zapytać o dosłownie wszystko… 

Platforma będzie dostępna od 15 marca do 15 kwietnia 2021 roku.
Już pierwszego dnia, możesz się zarejestrować, ułożyć sobie 
indywidualny program spotkań i rozmów. Na platformie znajdziesz 
mnóstwo materiałów i informacji przygotowanych dla Ciebie. 
Będziesz mógł na spokojnie się z nimi zapoznać i wysłać do nas 
wiadomość. 

W dniach  23 i 24 marca w godzinach:
→ od 12.00 do 15.00 przewidzieliśmy wejścia na żywo – relacje 
z ciekawych miejsc na ZUT, w tym z gabinetu Rektora, ciekawego 
laboratorium, hali technologicznej czy zwierzętarni. 
Nie martw się, wszystkie relacje będą nagrane i dostępne później.  

→ od 17.00 – 20.00 na life-chat będą dostępni nasi pracownicy, 
aby w czasie rzeczywistym udzielić informacji i odpowiedzi na 
nurtujące Cię pytania. 

Jeżeli już dzisiaj masz pytania – napisz do nas lub zadzwoń: 
Biuro Promocji ZUT w Szczecinie
e-mail: do@zut.edu.pl  tel.: 91 449 43 95
Czekamy na Ciebie!


