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II > Ułatwiają życie seniorom

IV > Sukces jak w banku

Studenci z Państwowej Medycznej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Opolu pomagają
osobom starszym. – To dla nas misja –
mówią żacy z koła opieki długoterminowej.

„Jański” współpracuje z jednym
z największych banków. Dzięki tej umowie
studenci mają szansę na ciekawe staże,
praktyki i wyjazdy zagraniczne.

W absolwentach
siła uczelni!
UNIWERSYTET. Stowarzyszenie Absolwentów chce promować uczelnię, pokazując sukcesy
jej byłych studentów. Członkowie stowarzyszenia będą też zachęcać maturzystów do nauki na UO.

PAWEŁ STAUFFER
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- Jednym z naszych planów jest opracowanie listy 100 najbardziej wpływowych absolwentów uniwersytetu w dziedzinach polityki, biznesu i nauki - mówią
Zbigniew Górniak, Tomasz Paradowski, Bartłomiej Machnik i Sandra Gwóźdź, którzy już działają w stowarzyszeniu.
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towarzyszenie Absolwentów
Uniwersytetu Opolskiego ma
być głównym filarem promocji uczelni.
- Chcemy prezentować wybitnych absolwentów dawnej WSP
i Uniwersytetu Opolskiego - mówi Bartłomiej Machnik, pełnomocnik ds. Stowarzyszenia Absolwentów UO. - Łącznie to już grupa ponad 95 tysięcy osób, a wśród
nich są samorządowcy, biznesmeni, dziennikarze oraz przedstawiciele wielu innych dziedzin. My
chcemy pokazywać ich osiągnięcia
i chwalić się nimi. Liczymy też, że
znani absolwenci będą wspierać
stowarzyszenie w miarę swoich
możliwości - dodaje.
Stowarzyszenie Absolwentów
UO ma również spełniać rolę integracyjną.
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- Będziemy działać w myśl hasła:
inicjatywa, integracja i identyfikacja. To dlatego w planach jest organizacja spotkań z ludźmi, którzy
już odnieśli sukces - zapowiada Sandra Gwóźdź, doktorantka na UO,
także członkini stowarzyszenia.
Absolwenci nie ukrywają, że zainspirował ich sposób działania podobnych stowarzyszeń, m.in.
w Wielkiej Brytanii lub USA.
- Tam to normalne, że po ukończeniu wyższej uczelni jej absolwenci stale z nią współpracują - podkreśla Bartłomiej Machnik. - Chcemy więc zachęcać także naszych
absolwentów do tego, żeby szczycili się tym, że kończyli Uniwersytet Opolski. Aby nie zapominali,
skąd się wywodzą i po studiach
chcieli się angażować w życie uczelni, jej inicjatywy oraz pomagali roz-

wiązywać jej problemy. Wśród najbliższych planów jest zorganizowanie spotkania z twórcami Radia Sygnałów i obecnymi dziennikarzami
studenckiej rozgłośni.
- Przygotujemy również listę 100
najbardziej wpływowych absolwentów uniwersytetu w dziedzinach:
polityki, biznesu i nauki - mówi
Zbigniew Górniak, szef Biura Promocji UO i członek stowarzyszenia. - Dotrzemy też do maturzystów
i będziemy im opowiadać, jak się
studiuje na naszej uczelni. Te
wszystkie działania będą nie tylko
jej promocją, ale też miasta i całego regionu - dodaje.
Jak dołączyć do Stowarzyszenia
Absolwentów UO?
- Wystarczy ukończyć naszą
uczelnię. Deklaracja członkostwa

dostępna jest na stronie www.absolwent.uni.opole.pl, która właśnie ruszyła pełną parą. W tym tygodniu uruchomimy nasz profil
na Facebooku. Tam będziemy zamieszczać zdjęcia i filmiki. Zachęcamy wszystkich absolwentów
do nadsyłania pamiątkowych zdjęć
z okresu studiów na UO i pisania
wspomnień, które są publikowane
na naszej stronie - mówi Bartłomiej
Machnik.
- Cały czas nowi absolwenci zapisują się do naszego stowarzyszenie i chcą z nami działać. Już teraz
przygotowujemy się do zorganizowania dużego zjazdu absolwentów
- kończy prof. Wiesława PiątkowskaStepaniak, prezes Stowarzyszenia
Absolwentów UO.

SPONSORZY

ANNA KONOPKA
akademicka@nto.pl

