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P a t r o n i  h o n o r o w i

6-30 września 2022
Tak było!

prof. Arkadiusz Mężyk 
Przewodniczący Konferencji  

Rektorów Akademickich  
Szkół Polskich KRASP

prof. Przemysław Czarnek 
Minister  

Edukacji i Nauki

Zapraszamy na  
Mię dzy na ro do wy Sa lo n Edu ka cyj ny  

Per spek ty wy 2023  

10-11 mar ca 2023 
EXPO XXI, Warszawa

 NAJWIĘKSZA KAMPANIA INFORMACYJNA DLA MATURZYSTÓW ZA NAMI  
 ODWIEDZIŁO NAS BLISKO 100 000 UCZNIÓW OSTATNICH KLAS LICEÓW I TECHNIKÓW!

DO ZOBACZENIA ZA ROK! 

www.perspektywy.pl

Po okre sie pan de micz nej izo la cji wresz cie mie li -
śmy szan sę do pro wa dzić do spo tka nia uczniów 
z ma tu rą i stu dia mi. Za do wo le nie uczest ni ków, in -
for ma cja, że sko rzy sta li ze spo tkań ma tu ral nych, 
do wie dzie li się o ofer cie i wa run kach stu dio wa nia 
i że dzię ki uczest nic twie w Sa lo nie ma tu ra i kwe -
stia wy bo ru nie jest już aż tak trud na, to naj lep sza 
na gro da za wy si łek Pań stwa i Per spek tyw. 

Roz da li śmy 40 tys. eg zem pla rzy „In for ma to -
ra dla Ma tu rzy stów”, któ re roz cho dzi ły się, 
jak przy sło wio we,, cie płe bu łecz ki” na każ dym 
z 14 sto isk Per spek tyw.  

 
W imie niu ma tu rzy stów 2023 Per spek ty wy 

ser decz nie dzię ku ją Uczel niom  – Go spo da -
rzom Sa lo nów: Po li tech ni ce Świę to krzy skiej, Uni -

wer sy te to wi Szcze ciń skie mu, Szko le Głów nej Han dlo wej w War -
sza wie, Uni wer sy te to wi Gdań skie mu, Po li tech ni ce Łódz kiej, Po li tech ni ce Wro -

cław skiej, Uni wer sy te to wi War miń sko -Ma zur skie mu, Ka to lic kie mu Uni wer sy te to wi Lu -
bel skie mu, Po li tech ni ce Ślą skiej, Po li tech ni ce Bia ło stoc kiej, Po li tech ni ce Po znań skiej, 
Uni wer sy te to wi Ja giel loń skie mu, Po li tech ni ce Rze szow skiej i Po li tech ni ce Byd go skiej. 
Dzię ku je my Cen tral nej i Okrę go wym Ko mi sjom Eg za mi na cyj nym, wy kła dow com zna ko mi tych 
uczel ni, po pu lar nym na uczy cie lom -in flu en ce rom za bez cen ne po ra dy, jak się uczyć, do rad com za -
wo do wym i edu ka to rom za pro fe sjo na lizm i od da nie spra wom ka rier mło dych roz mów ców.  

 
Wy staw cy cie szy li się licznymi za py ta nia mi świadczącymi o wadze, 

ja ką mło dzież przy kła da do wy bo ru dal szej ścież ki edu ka cyj nej. Prze -
pro wa dzi li Pań stwo sze reg zna ko mi tych pre zen ta cji, by liście nie zwy -
kle kre atyw ni w pro mo cji uczel ni. Wasze materiały promocyjne 
trafiały precyzyjnie do adresatów.  

 
 
 

EGZEMPLARZY „INFORMATORA DLA 
MATURZYSTÓW 2023” ROZDANO 

40,000
GRATIS



Po dwóch la tach co vi do wej prze rwy, na 8 mie się cy przed ma tu rą 2023, 
w ob li czu co raz trud niej szych wy bo rów i wy zwań sto ją cych przed kan dy -
da ta mi na stu dia, spo tka li śmy się na wrze śnio wym Sa lo nie Ma tu rzy stów 
Per spek ty wy 2022 z bli sko 100 ty sią ca mi uczniów ostat nich klas li ce ów 
i tech ni ków. 

Sa lo no we spo tka nia w 14 mia stach aka de mic kich, w mu rach naj lep szych 
uczel ni, po mo gły uczest ni kom w zgro ma dze niu in for ma cji i za czerp nię ciu in spi -
ra cji waż nych przy wy bo rze stu diów i ure al nie niu pla nów na te mat pla no wa nych 
ście żek za wo do wej ka rie ry.  

Fun da cja Edu ka cyj na Per spek ty wy już po raz 17. zor ga ni zo wa ła naj więk szą 
w kra ju kam pa nię in for ma cyj ną, któ rej isto tą jest re ali za cja in te re sów wszyst kich 
uczest ni ków wy da rze nia: mło dzież pla nu je tu swo ją ma tu rę i stu dia, uczel nie 
ma ją szan sę na pre zen ta cję ofert kie run ko wych i po zy ska nia naj lep szych stu den -
tów, Okrę go we Ko mi sje Eg za mi na cyj ne ma ją au dy to rium do prze ka za nia in for -
ma cji i po rad nt. ma jo wych eg za mi nów, a Per spek ty wy co raz le piej po zna ją po -
trze by ma tu rzy stów, po sze rza jąc z ro ku na rok za kres udzie la nej im po mo cy. 

Sta ty stycz ne pod su mo wa nie edy cji 2022: 
 
Liczba uczestników: 97 500  
 
Spotkania programowe: 354, w tym:  

 wykłady ekspertów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych: 202 
 spotkania z nauczycielami influencerami: 31 
 prezentacje uczelni nt. rekrutacji w roku akademickim 2023/24: 82 
 wykłady nauczycieli akademickich: 19 
 prezentacje ekspertów rynku pracy: 14 

…. i kilkadziesiąt tysięcy ważnych rozmów na stoiskach uczelni i w punktach 
konsultacyjnych doradców zawodowych i edukatorów, zakupy podręczników, 
przymiarki do samodzielnego dysponowania studenckim budżetem.

W Re gio nal nych Ko mi te tach Ho no ro wych Salonu uczest ni czy ło 14 wo je wo dów,  
14 mar szał ków wo je wództw, 14 pre zy den tów miast, 14 ku ra to rów oświa ty, 8 dy rek to -
rów OKE, 14 rek to rów -go spo da rzy naj więk szych uczel ni aka de mic kich z ca łej Pol ski.  
Program prowadzony przez na szych Part ne rów: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naj licz niej od wie dza nym Sa lo nem był War szaw ski Sa lon Ma tu rzy stów, w któ rym 

wzię ło udział bli sko 13 ty się cy ma tu rzy stów, 10 ty się cy od wie dza ją cych odnotowały sa -
lo ny we Wro cła wiu, Kra ko wie, Po zna niu i Gdań sku. Szko ły prze mie rza ły śred nio 
ok. 25 km, by uczestniczyć w Salonie, choć zda rza li się re kor dzi ści, któ rzy przy jeż dża li 
spo za swo je go wo je wódz twa. Ucznio wie spę dza li śred nio 3 go dzi ny na pre lek cjach ma -
tu ral nych, pre zen ta cjach uczel ni i sto iskach wy staw ców.  

Aż 82 spo tka nia z ma tu rzy sta mi od by li eks per ci Okrę go wej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej 
w Kra ko wie na sa lo nach w Lu bli nie, Rze szo wie i Kra ko wie. W War sza wie i Ło dzi oprócz 
spo tkań pro gra mo wych do ty czą cych per spek tyw ryn ku pra cy funk cjo no wa ły od ręb ne stre -
fy kon sul ta cji za wo do wych, do któ rych usta wia ły się ko lej ki chęt nych – w sa mej War sza wie 
w cza sie 2 dni od by ło się bi sko 100 roz mów kon sul ta cyj nych! Ser decz nie za fa cho wą i re al -
ną po moc dzię ku je my. W spo tka niach z mło dzie żą czyn nie wzię li udział rów nież wy kła dow -
cy aka de mic cy, w tym szcze gól nie ak tyw nie Szko ły Głów nej Han dlo wej i Po li tech ni ki Wro -
cław skiej. 

 
Licz ba wy staw ców łącz nie: 136, w tym: 
 
79 uczel ni pu blicz nych 
45 uczel ni nie pu blicz nych 
2 wy daw ców (No wa Era i WSiP) 
9 in nych 

Kraków, 26-27.IX, UJ

Łódź, 13-14.IX, PŁ 

Rzeszów,  29-30.IX, PRz

Łódź, 13-14.IX, PŁ 

Białystok, 23.IX, PB Szczecin, 6-7.IX, USz

Poznań, 22-23.IX, PP

Raport po Salonie

MATURZYSTÓW TU MATURZYŚCI
ZAPROJEKTOWALI SWOJE ŚCIEŻKI KARIERY 

CO TRZECI MATURZYSTA 2023 ODWIEDZIŁ  
Salon Maturzystów Perspektyw

Perspektywy 2022

www.salonmaturzystow.pl www.perspektywy.pl

SPOTKAŃ  
Z EKSPERTAMI OKE

202

SPOTKAŃ  
PROGRAMOWYCH

354
SPOTKAŃ  

Z NAUCZYCIELAMI 
-INFLUENCERAMI

31

NAJWIĘKSZYCH 
OŚRODKÓW 

AKADEMICKICH

14

UCZELNI 
NIEPUBLICZNYCH

45

PREZENTACJI 
EKSPERTÓW RYNKU 

PRACY

14

UCZELNI 
PUBLICZNYCH

79

          KIELCE                     7                        1                            1                                                             
       SZCZECIN                4                        2                            6                            6                              2 
     WARSZAWA               20                       8                           16                           6                              4 
        GDAŃSK                  12                                                      3                            2                                
           ŁÓDŹ                     14                                                      4                                                           4 
      WROCŁAW                20                       4                            6                                                           2 
        OLSZTYN                  11                                                      2                                                             
          LUBLIN                    28                                                     10                                                            
         GLIWICE                   12                       2                            4                            4                                
      BIALYSTOK                 9                                                       3                                                             
        POZNAŃ                   4                        2                           10                          12                            2 
        KRAKÓW                  28                                                     12                                                            
       RZESZÓW                 26                                                      4                                                             
    BYDGOSZCZ                7                                                       1                            1                               

Salon 
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Wykłady 
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uczelni
Spotkania  

z nauczycielami 
innowatorami

Spotkania  
z doradcami 
zawodowymi


