
Opolski Salon Maturzystów 2013 

 

 W piątek 20 września na Politechnice 

Opolskiej odbyła się szósta edycja największej 

imprezy edukacyjnej w regionie – „Salonu 

Maturzystów”. Łącznie na politechnikę 

przybyło ponad 4,5 tys. uczniów, w tym nasi 

przedstawiciele - czternastoosobowa grupa 

uczniów klasy III „e”. Celem spotkań 

organizowanych przez fundację Perspektywy 

jest udzielenie uczniom wszelkich informacji 

na temat kierunków studiów, zasad i kryteriów rekrutacji oraz przedmiotów maturalnych 

niezbędnych do dostania się na wymarzone studia, na nasze pytania czekali także fachowi 

doradcy zawodowi. Ze względu na duże 

zainteresowanie ubiegłorocznymi edycjami, 

Politechnika udostępniła dodatkową salę 

wykładową. Informacji na temat matury 2014 

udzielali eksperci Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej z Wrocławia. W programie 

były między innymi zajęcia na temat matury z 

przedmiotów podstawowych takich jak 

matematyka, język polski, język obcy oraz 

dodatkowych: „Zdaję egzamin z przedmiotów dodatkowych, wybieram: biologię, wos, 

historię, geografię, fizykę czy chemię”.  O 10: 00 rozpoczęła się uroczysta inauguracja salonu 

pod hasłem: „Matura 2014 – o tym, co najważniejsze; Matura 2014 – obowiązki i prawa 

maturzysty.” Do jednego z ciekawszych wykładów należał „Coaching a poradnictwo 

zawodowe – spotkanie dla doradców zawodowych i nauczycieli” Prowadzony przez mgr 

Jolantę Soppa - doradcę zawodowego MPPP w Opolu, a także wykład, pt.: 

„Neuroinformatyka – innowacyjne sposoby sterowania komputerem” prowadzony przez 

inżyniera Szczepana Paszkiela z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki  i Informatyki 

Politechniki Opolskiej.  Wystawcy z różnych uczelni wyższych prezentowali ogólne zasady 

rekrutacji na wybrane kierunki. Wśród wystawców znaleźli się przedstawiciele następujących 

szkół:  

Uczelnie wyższe: 

 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości  
 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu  
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu  
 Politechnika Opolska  
 Politechnika Wrocławska 



 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydziały Zamiejscowy w Opolu 
 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej  
 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu   
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu   
 Uniwersytet Łódzki  
 Uniwersytet Śląski w Katowicach  
 Uniwersytet Opolski  
 Uniwersytet Wrocławski   
 Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu  
 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu  
 Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu   
 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki  
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach  

Szkoły policealne:  

 AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa (Opole)  

Oraz: 

 Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 

Ponadto wolontariusze rozdawali informatory oraz inne gadżety. 
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