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Te go rocz ny Sa lon Ma tu rzy stów PERSPEKTYWY 
2020 – to już 14. edy cja! – za pla no wa li śmy w bez piecz -
nej for mu le on li ne. Od 17 do 30 wrze śnia, pod czas 10 
Sa lo nów, ma tu rzy ści 2021 uzy ska ją wie dzę o eg za mi nie 
ma tu ral nym i re kru ta cji na stu dia.  
 
Do koń ca mie sią ca ucznio wie mu szą zło żyć de kla ra cje 
ma tu ral ne i roz po cząć in ten syw ne przy go to wa nia 
do eg za mi nu. Zwłasz cza w sy tu acji, gdy ze wzglę du 
na pan de mię nie je ste śmy w sta nie prze wi dzieć, jak bę -
dzie wy glą dał rok szkol ny 2020/21. Słab sze niż zwy kle 
wy ni ki ma tu ry w tym ro ku to naj lep szy do wód, że 
przy go to wań nie wol no zo sta wiać na ostat nią chwi lę, 
a przed mio ty zdawane na maturze na le ży wy bie rać 
zgod nie z wy ma ga nia mi re kru ta cyj ny mi uczel ni. 
 
Dzię ki na szej współ pra cy z wła dza mi oświa to wy mi, 
z dy rek to ra mi szkół i na uczy cie la mi, któ rzy co ro ku od -
wie dza li z mło dzie żą nasz Sa lon, ma tu rzy ści z każ de -
go wo je wódz twa bę dą mie li swój wła sny dzień 
z Sa lo nem Ma tu rzy stów 2020 on li ne, z gwa ran cją 
udzia łu w go dzi nach szkol nych (w godz. 10.00-13.00).  
Na to miast po po łu dniu (w godz. 16.00-19.00) za pra -

sza my mło dzież na in dy wi du al ne spo tka nia ze stu dia -
mi oraz warsz ta ty i kon sul ta cje w gro nie ro dzi ny 
i przy ja ciół. 
 
Do trze my do ma tu rzy stów w każ dym wo je wódz twie. 
Uru cho mi my od ręb ną kam pa nię in for ma cyj ną na te mat 
pro gra mu Sa lo nu Ma tu rzy stów w re gio nie. Oprócz ka -
na łów oświa to wych wy ko rzy sta my ma ilin gi do szkół 
i na uczy cie li, ko mu ni ka cję z ucznia mi i ich ro dzi ca mi, 
kam pa nię w me diach spo łecz no ścio wych, ka na ły ko -
mu ni ka cyj ne ga zet i stron in ter ne to wych part ne rów 
me dial nych. 
 
Każ dy z Sa lo nów bę dzie miał swo je sce ny pro gra mo -
we oraz stre fę Expo, po zwa la ją cą na pre zen ta cję ofer -
ty uczel ni. Sce na głów na w go dzi nach lek cyj nych 
zo sta nie w rów nych pro por cjach od da na eks per tom 
ma tu ral nym i uczel niom. Oso ba pro wa dzą ca – go spo -
darz da ne go Sa lo nu – bę dzie się łą czyć z przed sta wi -
cie la mi uczel ni na sto isku w stre fie Expo na roz mo wy 
o naj cie kaw szych kie run kach, wa lo rach stu diów, ini cja -
ty wach stu denc kich i na uko wych oraz cie ka wost kach 
waż nych z punk tu wi dze nia kan dy da ta. 
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Pod czas Sa lo nu bę dzie bez płat nie dys try bu owa ny 
,,In for ma tor dla Ma tu rzy stów 2021”  

w for mie e -bo oka.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia: 
Perspektywy, Dział Marketingu tel. 22 628 58 62 

e-mail: reklama@perspektywy.pl 
Formularz zgłoszenia: www.salon.perspektywy.pl/2020/wystawcy 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 września br.



Sukces rekrutacji na studia 2021  

zależy od aktywnej obecności uczelni 

na Salonie Maturzystów 2020!

Magnificencjo!

Ogólnopolski Komitet Honorowy

Powodzenia!

DARIUSZ PIONTKOWSKI 
Minister Edukacji Narodowej

 
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk 

Przewodniczący Konferencji Rektorów  
Akademickich Szkół Polskich 
Rektor Politechniki Śląskiej

 
WOJCIECH MURDZEK 

Minister Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego


www.salonmaturzystow.pl



SALON MATURZYSTÓW 

to najlepsze miejsce na podejmowanie  

mądrych decyzji dotyczących przyszłości

17.IX (czwartek) 
Małopolski Salon Maturzystów 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  

18.IX (piątek) 
Lubelski i Podkarpacki  

Salon Maturzystów 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,  

Uniwersytet Rzeszowski  
21.IX (poniedziałek) 

Mazowiecki Salon Maturzystów 
Politechnika Warszawska  

22.IX (wtorek) 
Dolnośląski i Opolski  
Salon Maturzystów 

Politechnika Wrocławska, Politechnika Opolska  
23.IX (środa) 

Wielkopolski Salon Maturzystów 
Politechnika Poznańska  

24.IX (czwartek) 
Zachodniopomorski i Lubuski  

Salon Maturzystów 
Uniwersytet Szczeciński  

25.IX (piątek) 
Pomorski i Kujawsko-Pomorski  

Salon Maturzystów 
Uniwersytet Gdański,  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
28.IX (poniedziałek) 

Podlaski i Warmińsko-Mazurski  
Salon Maturzystów 

Uniwersytet w Białymstoku,  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

29.IX (wtorek) 
Łódzki i Świętokrzyski Salon Maturzystów 

Uniwersytet Łódzki   
30.IX (środa) 

Śląski Salon Maturzystów 
Politechnika Śląska w Gliwicach,  
Uniwersytet Śląski w Katowicach
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