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UCZELNIE TECHNICZNE,
żeby kwitnąć, potrzebują Pań

Uczel nie tech nicz ne, że by kwit nąć, po trze bu ją Pań 
 
Ak cja Dziew czy ny na Po li tech ni ki trwa już 15 lat. Gra tu -
lu ję Fun da cji Edu ka cyj nej „Per spek ty wy” tej wspa nia łej ini -
cja ty wy.  
 
Ak cja oka zu je się bar dzo sku tecz na. Na mo jej uczel ni, 
na Po li tech ni ce Po znań skiej, na prze strze ni ostat nich  
15 lat za uwa ża się wzrost licz by ko biet wśród stu den tów 
o po nad 10% oraz wzrost licz by ko biet wśród ab sol wen -
tów o pra wie 8%. 
 
Bar dzo za le ży nam na obec no ści Pań, gdyż jak po ka zu je 
prak ty ka, róż no rod ne ze spo ły two rzą naj cie kaw sze i naj -
bar dziej in no wa cyj ne roz wią za nia.  
 
Za pra sza my oczy wi ście i ko bie ty, i męż czyzn do stu dio -
wa nia na uczel niach tech nicz nych, by mo gli współ two rzyć 
lep szą przy szłość. Na sze uczel nie ofe ru ją dzi siaj wie le kie -
run ków zwią za nych z trans for ma cją świa ta – zmia ną ener -
ge tycz ną, eko lo gicz ną i wie lo ma aspek ta mi zwią za ny mi 
z cy fry za cją (sztucz na in te li gen cja, cy ber bez pie czeń stwo 
itp.). Wszy scy wi dzi my, jak obec nie waż ne są to ob sza ry 
dzia łań.  
 
Uczel nie tech nicz ne na le żą do czo łów ki naj lep szych szkół 
wyż szych w Pol sce. Ale by mo gły one kwit nąć, po trzeb -
na jest obec ność wspa nia łych Pań. Tym bar dziej więc za -
chę ca my do wy bie ra nia naj lep szych kie run ków na na szych 
uczel niach i do łą cza nia do co raz licz niej szej gru py stu den -
tek kie run ków in ży nier skich.  


