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Przed na mi 16. edy cja Sa lo nu Ma tu rzy stów or ga ni zo wa ne go przez „Per -

spek ty wy”. Po dwóch la tach prze rwy od bę dzie się, po now nie „na ży wo”, 
naj więk sza kam pa nia in for ma cyj no-edukacyjna w naszym kra ju skie ro -
wa na do uczniów ostat nich klas szkół śred nich 😊😊😊😊.  

 
Sa lon Ma tu rzy stów Per spek ty wy 2022 zo stał ob ję ty ho no ro wym pa -

tro na tem mi ni stra edu ka cji i na uki Prze my sła wa Czarn ka i prze wod -
ni czącego KRASP prof. Ar ka diu sza Mę ży ka.  

 
NOWA MATURA, do któ rej w ma ju 2023 przy stą pią ab sol wen ci li ce ów , 

bę dzie głównym te ma tem spo tkań pod czas te go rocz ne go Sa lo nu Ma tu -
rzy stów Per spek ty wy 2022. Eks per ci Okrę go wych Ko mi sji Eg za mi na cyj -
nych szcze gó ło wo omó wią jej za sa dy ogól ne oraz te, któ re do ty czą 
przed mio tów obo wiąz ko wych i naj czę ściej wy bie ra nych przed mio tów do -
dat ko wych. Nie za po mni my na tu ral nie o uczniach tech ni ków, któ rzy koń -
czą o rok dłuż szy, cykl kształ ce nia, za tem zda wać bę dą eg za mi ny oparte  
na dotychczasowej pod sta wie pro gra mo wej.  

 
W ra mach czę ści tar go wej przed sta wio ne zo sta ną ofer ty uczel ni i sys -

tem re kru ta cji na stu dia na rok aka de mic ki 2023/24. Nie za brak nie po rad -
nic twa za wo do we go i in spi ru ją cych spo tkań dla osób wy bie ra ją cych 
kie ru nek stu diów i uczel nię.  

 
Uczest ni cy Sa lo nu od bio rą też od „Per spek tyw” gra ti so wo pu bli ka cję, któ -

ra od po nad 30 lat po ma ga kan dy da tom w wy bo rze kie run ku stu diów 
i uczel ni, czy li „In for ma tor dla Ma tu rzy stów” (2023) – aktualny prze wod -
nik na dro dze od ma tu ry ku wy ma rzo nym stu diom. 

Sa lon od wie dzą ucznio wie szkół śred nich, zwłasz cza ma tu rzy ści 2023,  
a tak że ucznio wie młod szych klas oraz na uczy cie le, pe da go dzy szkol ni 
i do rad cy edu ka cyj no -za wo do wi po ma ga ją cy mło dzie ży wy brać opty mal -
ną ścież kę ka rie ry.

• Fundacja Edukacyjna Perspektywy 
• Re gio nal ne Kon fe ren cje Rek to rów 
• Uczel nie -go spo da rze

• Prze wod ni czą cy Re gio nal nej Kon fe ren cji Rek to rów  
• Dy rek tor OKE  
• Mar sza łek Wo je wódz twa  
• Pre zy dent Mia sta  
• Ku ra tor Oświa ty

prof. Arkadiusz Mężyk 
Przewodniczący Konferencji  

Rektorów Akademickich  
Szkół Polskich KRASP

prof. Przemysław Czarnek 
Minister  

Edukacji i Nauki

MATURZYŚCI  
Wybiorą studia na Salonie

REGIONALNE  
KOMITETY HONOROWE

GOŚCIE

WSPÓŁORGANIZATORZY

PATRONAT OGÓLNOPOLSKI

• 14 Salonów w 14 największych miastach akademickich  
• Matura 2023 z ekspertami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych 

• Prezentacje targowe szkół wyższych z Polski i świata 
• Konsultacje z uczelniami i studentami   

• Wydawnictwa dla maturzystów 
• 40.000 egz. Informatora dla Maturzystów 2023 GRATIS!  
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Uniwersytet Szczeciński

Politechnika Poznańska 

Uniwersytet Jagielloński

Politechnika Świętokrzyska

• Pre zen ta cje ofer ty edu ka cyj nej uczel ni aka de mic kich 
na rok 2023/24 z udzia łem przed sta wi cie li uczel ni; 

• Wszyst ko o ma tu rze 2023 z ję zy ka pol skie go, ma te ma ty -
ki, ję zy ków ob cych oraz przed mio tów do dat ko wych – spo -
tka nia eks per tów okrę go wych ko mi sji eg za mi na cyj nych 
z ma tu rzy sta mi i na uczy cie la mi na te mat eg za mi nów 
z przed mio tów obo wiąz ko wych i spraw, na któ re na le ży 
szcze gól nie zwra cać uwa gę w cza sie przy go to wa nia 
i w trak cie eg za mi nu.

GRATIS!

PROGRAM SPOTKAŃ

• Promocja poprzez pa tro nów me dial nych: lo kal ne ośrod ki TVP, roz gło -
śnie ra dio we, por ta le in ter ne to we; 

• Bez po śred nie wy sył ki pa kie tów in for ma cyj nych do wszyst kich szkół 
śred nich w re gio nie. Prze sył ki za wie rać bę dą pro gram Sa lo nu, pla kat, 
za pro sze nia dla uczniów i na uczy cie li; 

• Na stro nie in ter ne to wej www.sa lon ma tu rzy stow.pl bę dzie moż na zna -
leźć nie tyl ko in for ma cje i pro gram, ale tak że elek tro nicz ny sys tem za -
pi sów na spo tka nia; 

• Ma ilin gi z za pro sze nia mi na Sa lon otrzy ma ją dy rek to rzy szkół, na -
uczy cie le, ucznio wie, do rad cy, pe da go dzy szkol ni.

PROMOCJA
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ŚREDNIA LICZBA  ODWIEDZAJĄCYCH  
SALONY W LATACH 2017-2019

BEZPŁATNY INFORMATOR 
DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

• 40 000 egzemplarzy 
Informatora trafi do 
maturzystów podczas Salonu 
Maturzystów 2022. 

• Bezpłatna wysyłka do liceówi 
techników w całej Polsce 
oraz do doradców 
zawodowych 
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TERMINY SALONÓW MATURZYSTÓW 2022: 

6.IX KIELECKI, Politechnika Świętokrzyska 
6-7.IX SZCZECIŃSKI, Uniwersytet Szczeciński 
8-9.IX WARSZAWSKI, Uniwersytet Warszawski 
13-14.IX ŁÓDZKI, Politechnika Łódzka 
13-14.IX WROCŁAWSKI, Politechnika Wrocławska 
15-16.IX GDAŃSKI, Uniwersytet Gdański 
16.IX OLSZTYŃSKI, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
19-20.IX ŚLĄSKI, Politechnika Śląska w Gliwicach 
19-20.IX LUBELSKI , Katolicki Uniwersytet Lubelski  
22-23.IX POZNAŃSKI, Politechnika Poznańska 
23.09.IX BIAŁOSTOCKI, Politechnika Białostocka 
27-28.IX KRAKOWSKI, Uniwersytet Jagielloński 
29-30.IX RZESZOWSKI, Politechnika Rzeszowska 
29-30.IX KUJAWSKO-POMORSKI, Politechnika Bydgoska

PER SPEK TY WY  
00-511 War sza wa, ul. No wo grodz ka 31 
tel. 22 628 58 62, fax 22 629 16 17 
salon@perspektywy.pl 
 
KOORDYNATOR SALONU MATURZYSTÓW 
Anna Szkutnik 
tel. 22 628 58 62 wew. 34 
a.szkutnik@perspektywy.pl

Ogólnopolskie  
Biuro Organizacyjne

Promocja 
i patronaty 

Magda Rulska 
tel. 22 628 58 62 wew. 13 

m.rulska@perspektywy.pl  

Program 
Anna Wdowińska 

tel. 22 628 58 62 wew. 44 
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Politechnika Wrocławska


