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Wydarzenia OgólnOuczelniane 

  uniWersytet dzieci – wykłady dla najmłodszych adeptów nauk 
technicznych (październik 2015 – czerwiec 2016),  
www.uniwersytetdzieci.pl 

   zWiedzanie gmachóW politechniki warszawskiej połączone 
z prezentacją zasad przyjęć na studia (październik 2015 – czerwiec 2016).

   PW JuniOr – politechnika w wersji dla młodzieży; wykłady i ćwiczenia 
przygotowane z myślą o uczniach klas iV-Vi szkół podstawowych oraz 
gimnazjalistach (październik 2015 – czerwiec 2016),  
www.pwjunior.edu.pl 

   stOWarzyszenie Klatrat – organizator Techno-warsztatów, 
letniego obozu pw i innych imprez popularnonaukowych dla dzieci 
i młodzieży (październik 2015 – czerwiec 2016), www.klatrat.org 

  dzień OtWarty „dzieWczyny na POlitechniKi”  
– dzień otwarty tylko dla dziewczyn, zwiedzanie laboratoriów, pokazy 
naukowe (7 kwietnia 2016), www.dziewczynynapolitechniki.pl 

   drzWi OtWarte POlitechniKi WarszaWsKieJ  
– atrakcyjna prezentacja wydziałów pw (marzec 2016).

  inżyniersKie targi Pracy – dla tych, którzy marzą o pracy 
w zawodzie przyszłości (marzec/kwiecień 2016). 

   PiKniK eduKacyJny POlitechniKi WarszaWsKieJ – warsztaty, 
wykłady, pokazy naukowe, atrakcje dla całej rodziny (maj 2016)

  PiKniK nauKOWy POlsKiegO radia i centrum nauKi 
KOPerniK – największa w europie impreza plenerowa popularyzująca 
naukę, w której uczestniczą koła naukowe pw (maj 2016),  
www.pikniknaukowy.pl 

   FestiWal nauKi małegO człOWieKa – prezentacje ciekawostek  
ze świata nauki, przygotowane z myślą o najmłodszych (wrzesień 2016), 
www.minifestiwal.edu.pl 

  WarszaWsKi salOn maturzystóW – targi edukacyjne odbywające 
się w Gmachu Głównym pw (wrzesień 2016). 

   targi Kół nauKOWych i OrganizacJi studencKich „KOniK” 
– prezentacje technicznych ciekawostek przygotowane przez młodych 
badaczy (październik 2016). 

   dzień POlitechniKi WarszaWsKieJ – uroczyste obchody 
powstania najlepszej uczelni technicznej w polsce, która w tym roku 
będzie obchodzić swoje setne urodziny (15 listopada 2016).

  politechnika warszawska uczestniczy w targach eduKacyJnych, 
organizowanych na terenie całej polski. aktualna lista targów dostępna 
jest na stronie www.pw.edu.pl/Kandydaci/targi-edukacyjne 

zaktualizowane informacje o wydarzeniach organizowanych  
przez politechnikę warszawską można znaleźć na podanych  
stronach internetowych. 

www.pw.edu.pl
 

poliTechnika warszawska  
uczy i bawi! 
Weź udział w organizowanych i współorganizowanych  
przez nas wydarzeniach. Poznaj powody, dla których  
warto zostać inżynierem.


