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Polskie uczelnie szykują się do kolejnych naborów właściwie przez cały 
rok, choć gros działań przypada na najgorętsze okresy – od lutego 
do kwietnia. Nie są one domeną jedynie tych szkół, które cierpią na 
niedostatek narybka. Także te plasujące się w czołówce rankingów 
zakasują rękawy do pracy. - Mamy komfortową sytuację, że szykujemy 
działania, nie będąc pod taką presją, jak uczelnie prywatne – przyznaje 
dr Marek Zimnak z biura promocji AE im. Oskara Langego we Wroc-

ławiu. Śmieje się jednak, że chętnie zobaczy, 
co przygotowała konkurencja. - Po efektach 
ich poznacie.
A te potrafią być naprawdę widowiskowe, 
szczególnie gdy siły połączą największe ośrodki 
studenckie w mieście. W działaniach poprze-
dzających nabór na studia w roku ubiegłym 
biura promocji największych uczelni we Wroc-
ławiu wraz z Urzędem Miasta zorganizowały 
road show po kilku miastach w południowej 
i północnej części Polski. Warto odnotować, 
że poza kooperacją, niespotykaną raczej na 
tę skalę między uczelniami z jednego miasta, 

Na harleyu pomysłów

Jak oka w głowie strzegą 
tegorocznych działań 
promocyjnych mających 
zachęcić do wyboru ich 
uczelni. Można być jednak 
pewnym, że przedstawiciele 
państwowych i prywatnych 
szkół wyższych w komplecie 
zjawią się na targach 
edukacyjnych, zorganizują 
drzwi otwarte, odwiedzą ze 
swoją ofertą szkoły średnie 
w regionie i mu pobliskich, skrupulatnie 
uzupełnią też strony internetowe. Do tego 
dołożą wisienkę na tort, jaką – o tym już 
dalej.
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pomysłem na zainteresowanie road showem 
mediów i mieszkańców odwiedzanych regionów 
było zaproszenie na czoło wspólnego przejazdu 
rektorów wrocławskich szkół wyższych na... 
harleyach. Widok, trzeba przyznać, niespoty-
kany, a jakże medialny!

Mówić ich językiem
Najważniejsze to mówić językiem młodych 
ludzi i trafiać do ich wyobraźni - przekonują 
zgodnie specjaliści ds. promocji uczelni wyż-
szych. Zdarzają się i takie uczelnie, które tę 
radę wprowadzają w życie bardzo dosłownie, 

korzystając ze specyficznego języka-klucza w kontaktach z przyszłymi 
studentami.
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych rozpoczęła w 
lutym bieżącego roku na swoich stronach internetowych drugą już edy-
cję konkursu dla potencjalnych studentów, w której główną nagrodą jest 
indeks na tę jedną z najlepszych uczelni informatycznych w Polsce. Kon-
kurs odbywa się pod hasłem „31337” i już wiadomo, że nie wezmą w nim 
udziału przypadkowe osoby: „31337 to konkurs dla tych, którzy interesują 
się informatyką, matematyką, logiką, algorytmiką i bezpieczeństwem sieci” 
- można przeczytać na stronie dedykowanego portalu. Co prawda wyjaś-
nione zostało na niej, co 
oznacza ta dość tajemni-
cza liczba, ale nie ułatwi 
to nowicjuszom walki o 
indeks. - Interesują nas 
osoby z zaawansowaną 
już wiedzą informatyczną, 
dlatego mówimy do nich 
językiem rozpowszechnionym na różnego rodzaju chatach sieciowych, IRC, 
forach – wyjaśnia Barbara Nowacka z PJWSTK. Również do patronowa-
nia konkursowi zaproszono media branżowe (np. magazyn „Chip” i portal 
Hacking.pl) oraz miesięcznik czytany przez uczniów szkół średnich – „Per-
spektywy”. - Zainteresowanie drugą dopiero edycją zmagań przeszło nasze 
oczekiwania. W kilka pierwszych minut zarejestrowało się 20 osób, po 
dwóch dniach mamy już 100 uczestników – opowiada Nowacka.

Targi to nie przeżytek
Wspólnego języka ze studentami trzeba szukać także podczas targów edu-
kacyjnych. - Stawiamy na interaktywne wystawiennictwo, w naszym prze-
kazie akcentując to, że studia nie są jedynie czasem nauki, ale także zabawy 
– opowiada Lidia Ratajczak, specjalista ds. PR w Wyższej Szkole Bankowej 
w Poznaniu. W 2006 roku podczas jednych targów edukacyjnych WSB 
przygotowała zabawę pod hasłem „Kręcenie ślimaka”. Miała ona „nakręcić 
młodych na studia” - wspomina Ratajczak. W zabawie brało udział przez 
dwa dni co pół godziny około 20-30 osób. Inni dobrze bawili się w charak-
terze obserwatorów. Także na ubiegłorocznych międzynarodowych tar-
gach edukacyjnych na MTP w Poznaniu uczelnia włączyła odwiedzających 
targi do wspólnej zabawy, tym razem pod hasłem „Bądź rzutki – idź na 
studia”. Uczniowie mogli utrafić w jedno z pytań przygotowanych na tab-
licy do rzutek i odpowiadać na nie wprost do mikrofonu. - Ważne, żeby 
informacje nie były przekazywane zza lady, trzeba zainteresować przy-
szłych studentów tym, co mamy im do pokazania i przekonać do naszej 
wizji studiowania – podsumowuje Lidia Ratajczak.
Pomocy w działaniach promocyjnych, także na targach edukacyjnych, czę-
sto udzielają studenci z danej uczelni. To jednak wciąż oni są bardziej wia-
rygodni w przekazywaniu informacji koleżankom i kolegom z młodszych 
roczników, również lepiej poinformowani - od podszewki znają studenckie 
sprawy, wiedzą, jak przedrzeć się przez gąszcz biurokracji, gdzie poba-
wić się po wykładach, a nawet jak poszukać taniego pokoju do wynaję-
cia. Wskażą także warte uwagi seminaria, zajęcia, ciekawe koła naukowe, 
głównie dlatego, że sami są aktywistami, zazwyczaj wspierającymi uczelnię 
nie tylko podczas targów edukacyjnych. 

Walka na różnych frontach
Oprócz organizowania targów, wizyt w szkołach średnich, olimpiad języko-
wych dla licealistów, jak ta organizowana od kilku lat przez WSB, próbnych 
zajęć dla przyszłych studentów szkoły wyższe starają się zaistnieć w sieci 
– nie tylko w niej być, ale także być aktywne. - W ubiegłym roku ponad 

Wspólnego języka ze 
studentami trzeba szukać 
także podczas targów 
edukacyjnych
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połowa osób, która do nas dotarła pozyskała wiadomości o 
ofercie edukacyjnej KUL-u właśnie z sieci – opowiada Anna 
Kowalczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nic 
dziwnego, że uczelnie prześcigają się w pomysłach na udo-
skonalanie własnych witryn internetowych, pozycjonowanie 
w wyszukiwarkach i aktywność na portalach edukacyjnych. 
I to nie od dziś. Na pierwsze w Polsce wirtualne zwiedzanie 
uczelni Akademia Ekonomiczna w Poznaniu zaprasza miga-
jącym bannerem już od kilku semestrów.
Na inną metodę postawił Uniwersytet w Helsinkach, choć 
faktycznie pierwszą część działań trudno nazwać piarem w 
czystej postaci. - Już drugi rok z rzędu kupujemy bazy danych 
osób kończących edukację w szkołach średnich i przesyłamy 
do nich przygotowywany przez nasz zespół magazyn „Per-
spektywy” - opowiada Kari Tiitola z Uniwersytetu w Helsin-
kach. Można w nim znaleźć wywiad z rektorem, 10 powo-
dów, dla których warto studiować w UH i między innymi 
wywiad ze studentem amerykańskiego pochodzenia, który 
przyjechał uczyć się w Finlandii.
Akurat obecność obcokrajowca w materiałach uczelnianych 
nie dziwi już nikogo. Zagraniczni studenci, słono płacący za 
naukę, są coraz większą atrakcją dla każdej z uczelni. Colle-
gium Civitas stara się pozyskać ich zainteresowanie, organi-
zując ciekawy konkurs dla licealistów z polonii pt. „Ścieżki 
polskie za granicą”, w którym nagrodą jest indeks uczelni. 
Standardem zaczynają już być wyjazdy na zagraniczne targi 

edukacyjne czy wizyty w szkołach średnich poza naszymi grani-
cami, jak ta, w której brali udział przedstawiciele Uniwersytetu 
Wrocławskiego w grudniu 2006 roku na Ukrainie.
To, co trochę mści się na uczelniach właśnie w okresie naborów, to 
ciągły brak umiejętności budowania fascynacji możliwością studio-
wania na danej uczelni. Ten rodzaj dumy studenckiej nie jest zare-
zerwowany tylko dla kilku uczelni w kraju. Odwołuje się do niego 
Przemek Remi z Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis Uni-
versity w Nowym Sączu, wspominając współorganizowaną przez 
uczelnię kampanię „Wypasiony klimat na studia”. Jego zdaniem ów 
wymiar społeczny prowadzonych działań, nieprzechodzenie obo-
jętnie obok problemu emigracji wśród młodych ludzi jest tym, co 
pozytywnie odbije się na wizerunku uczelni, którą reprezentuje.
Pozostaje tylko pozazdrościć.

Kinga Podraza 

Nijole Bulotaite,
Biuro Informacji i Public Relations, 
Uniwersytet Wileński

Będzie bardziej kreatywnie
Nie odnotowałam niczego naprawdę 
nowego czy oryginalnego w działaniach 
promocyjnych stosowanych przez uczel-

nie na Litwie. Z jednej strony potencjalni studenci są coraz 
bardziej zmotywowani - większość z nich wie, czego szuka. 
Z drugiej - rosnąca konkurencja między uczelniami powo-
duje, że uczelnie będą zmuszone działać coraz bardziej kre-
atywnie, aby zainteresować swoją ofertą edukacyjną mło-
dych ludzi.
Póki co z roku na rok broszury szkół wyższych na targach 
edukacyjnych na Litwie są coraz bardziej przyjazne studen-
tom, a stendy uniwersytetów coraz dokładniej dopraco-
wane. Osoby obecne na stoiskach są na przykład ubierane 
w kolory danej szkoły i jej symbole, a szkoły próbują przy-
ciągnąć uwagę potencjalnych studentów różnymi gadżetami 
– długopisami, kubkami, kalendarzami. Rzadko jednak przy-
gotowują zajmujące prezentacje, czasami licząc jedynie na 
kontakt z potencjalnym studentem wprost przy stendzie. 
Dużą popularnością wciąż cieszą się drzwi otwarte, które 
każdy z uniwersytetów i szkół wyższych na Litwie organi-
zuje we własnym zakresie nawet kilka razy do roku.
Uniwersytet Wileński w ostatnim czasie wydaje mniej środ-
ków na płatne reklamy studiów w gazetach. Staramy się 
docierać do potencjalnych studentów za pomocą strony 
internetowej (www.vu.lt). Również na cieszących się dużym 
zainteresowaniem międzynarodowych targach edukacyj-
nych w Wilnie „Litexpo” staramy się pokazać od najlep-
szej strony, na pewno wyróżniając się ciekawą prezentacją. 
Uniwersytet podpisał także porozumienie z 13 szkołami 
średnimi (a dokładnie gimnazjami, będącymi odpowiedni-
kami naszych szkół średnich, tylko o wyższym standardzie 
nauczania – red.). W ramach współpracy uczniowie tych 
szkół będą zapraszani do zwiedzania naszej uczelni, będą 
mogli wziąć udział w wykładach. Również nasi profesorowie 
odwiedzą ich szkoły ze swoimi prezentacjami.
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