
#MisjaUJ – UNIWERSYTET TO LUDZIE

Kampania promocyjna 2021 jest kontynuacją kampanii z 2020 roku pod hasłem “Uniwersytet to
Ludzie”, która miała na celu przybliżenie sylwetek pracowników naukowych i administracyjnych
oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była odpowiedzią na duże zainteresowanie
odbiorców kampanii materiałami zamieszczanymi przez nas na Youtube, Facebooku
i Instagramie. Kontynuowaliśmy prezentację Ludzi UJ (filmiki ze studentami poszczególnych
wydziałów nagrywane samodzielnie przez tych bohaterów, sylwetki absolwentów) w ramach
cyklu Tydzień z Wydziałem. Tydzień z Wydziałem (TzW) to nowy projekt promocyjny realizowany
przez Centrum Promocji i Komunikacji we współpracy z Wydziałami UJ. Materiały TzW
zamieszczane były na Grupie na FB Rekrutacja na UJ, na www.misja.uj.edu.pl oraz na koncie
instagramowym @MisjaUJ. Wsparciem promocji TzW było również zamieszczanie wybranych
materiałów TzW na głównym profilu FB UJ. Na potrzeby kampanii stworzona została nowa
spójna szata graficzna.
Kampania w mediach społecznościowych trwała od lutego do września 2021 roku.

CONTENT MARKETING



Uniwersytet to LUDZIE 2020
W czerwcu 2020 roku zainaugurowana została kampania promocyjno-rekrutacyjna “Uniwersytet to LUDZIE”.
Właśnie to hasło stało się przewodnim motywem kampanii przeznaczonej dla maturzystów oraz absolwentów
studiów licencjackich.
Przekonujemy, że Uniwersytet Jagielloński to najlepszy wybór - studia na najstarszej uczelni w Polsce to
możliwość zdobycia solidnego wykształcenia, szerokich możliwości, niezbędnego doświadczenia
i niezapomnianych znajomości.
Wywiady i spotkania on-line (na Facebooku i Instagramie) ze studentami, pracownikami administracji
uniwersyteckiej, a w końcu z naukowcami pokazują, że studiowanie i praca na krakowskiej uczelni to nie tylko
gwarancja uzyskania wykształcenia, czy perspektywa stabilnej i ciekawej pracy, ale przede wszystkim inspirująca
podróż życia.
Przeprowadzono 43 wywiady ze studentami, doktorantami, pracownikami naukowymi i administracją UJ.



Uniwersytet to LUDZIE 2021
TYDZIEŃ Z WYDZIAŁEM

Założenia Tygodnia z Wydziałem (TzW) - start w lutym 2021r.:

Każdy tydzień poświęcony został innemu wydziałowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez 16
tygodni w social mediach i na stronie www.misja.uj.edu.pl publikowane były materiały
promocyjno-informacyjne, które powstawały we współpracy z Wydziałami UJ. Dodatkowo
powstał film, promujący cykl TzW.

https://www.youtube.com/watch?v=iKhf9ic6yMY

http://www.misja.uj.edu.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=iKhf9ic6yMY


Uniwersytet to LUDZIE 2021
TYDZIEŃ Z WYDZIAŁEM

1. Umieszczenie Infografiki ogólnej o Wydziale



Uniwersytet to LUDZIE 2021
TYDZIEŃ Z WYDZIAŁEM

2. Umieszczenie krótkiego filmu nakręconego przez Studentkę/Studenta wydziału,
która/y opowiada o studiowaniu na UJ (film ma czołówkę, przedstawienie, film
z napisami, plansze końcowe),

Przykład:
https://www.facebook.com/jagiellonian.university/videos/923449425114256

https://www.facebook.com/jagiellonian.university/videos/923449425114256


Uniwersytet to LUDZIE 2021
TYDZIEŃ Z WYDZIAŁEM

3. Umieszczenie infografiki przedstawiającej kierunki studiów danego wydziału



Uniwersytet to LUDZIE 2021
TYDZIEŃ Z WYDZIAŁEM

4. Umieszczenie podcastu nagranego przez naukowca z danego wydziału.



Uniwersytet to LUDZIE 2021
TYDZIEŃ Z WYDZIAŁEM

Podcast Przystanek #misjaUJ - nowe narzędzie promocyjne
•Tematem jest zagadnienie popularnonaukowe ukazujące potencjał badawczy i naukowy Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
•Każdy wykład dostosowany jest do licealistów i młodszych studentów,
•Podcasty były promowane w social mediach UJ – głównym profilu na FB, Instagramie UJ, Instagramie
@misjaUJ, w grupie na FB Rekrutacja na UJ,
•Nagrania dostępne w kilku miejscach np.:

•Spotify - najpopularniejszy serwis do odtwarzania muzyki i podcastów

•Strona internetowa misja.uj.edu.pl ,

https://misja.uj.edu.pl/podcasty/

http://bit.ly/przystanek_misjaUJ

https://misja.uj.edu.pl/podcasty/
http://bit.ly/przystanek_misjaUJ


Uniwersytet to LUDZIE 2021
TYDZIEŃ Z WYDZIAŁEM

5. Umieszczenie infografiki przedstawiającej sylwetkę Absolwentki/Absolwenta
danego wydziału



Oprócz materiałów związanych z cyklem „Tydzień z Wydziałem” na naszej stronie internetowej
oraz w social mediach pojawiały się inne treści promujące Uniwersytet Jagielloński i ofertę
studiów oraz wspomagające rekrutację.

GŁÓWNE KANAŁY KOMUNIKACJI

www.misja.uj.edu.pl

Strona rekrutacyjna misja.uj.edu.pl istnieje od maja 2018 roku. Jest podstawową platformą
informującą o toczących się działaniach promocyjnych nakierowanych do przyszłych studentów.
Na pasku górnym głównej strony widnieją najważniejsze zakładki dla maturzystów.

Po prawej stronie znajdują się ikony naszych mediów społecznościowych (grupy na Facebooku,
Instagrama, YouTube’a, Twittera oraz Spotify). W centralnym miejscu znajdują się najważniejsze
projekty realizowane przez jednostkę, tj. „Tydzień z Wydziałem” oraz „Uniwersytet to LUDZIE”.

W dalszej części strony znajdują się:
• najważniejsze informacje dot. rekrutacji oraz oferta dydaktyczna UJ,
• poszczególne kampanie promocyjne (UJHeroes, Twarze UJ, Drużyna UJ, Uniwersytet to LUDZIE),
• podcast popularnonaukowy Przystanek #misjaUJ,
• aktualne ulotki wydziałowe oraz aktualny folder promocyjny „Zapraszamy na UJ”,
• komentarze do wybranych zadań maturalnych (2017, 2020, 2021)

http://www.misja.uj.edu.pl/


Komentarze do matur

Idea: naukowcy z UJ wybierają jedno zadanie z matury rozszerzonej, rozwiązują je, a rozwiązanie
i komentarz zamieszczany jest na stronie misja.uj.edu.pl, a promocja komentarzy odbywa się
w uniwersyteckich mediach społecznościowych.



Treści wspomagające proces rekrutacji



Tydzień z Wydziałem



INSTAGRAM @MISJAUJ

Oprócz materiałów związanych z cyklem „Tydzień z Wydziałem” na Instagramie @misjaUJ
opublikowany został szereg ciekawostek, nawiązujących do dziedzin nauczanych na wydziałach
Uniwersytetu Jagiellońskiego.



INSTAGRAM @MISJAUJ



GRUPA NA FACEBOOKU – REKRUTACJA NA UJ
Grupa została stworzona dla osób chcących podjąć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Na grupie pojawiały się zarówno posty z cyklu „Tydzień z Wydziałem”, jak i rekrutacyjne
„przypominajki” i ogłoszenia. Grupa jest również narzędziem komunikacji kandydatów
z pracownikami Centrum Wsparcia Dydaktyki. Obecnie grupa liczy ponad 7 300 członków
Przygotowano również wideo Q&A z Działem Rekrutacji, które na grupie zostało wyświetlone
ponad 3 000 razy, a na Youtubie ponad 4 000 razy, na głównym profilu UJ na FB ponad 4 500 razy.

Q&A:
https://www.facebook.com/jagiellonian.university/videos/492640635292686

Przykład posta:
https://www.facebook.com/jagiellonian.university/photos/g.323901411468028/101
58576951672473

https://www.facebook.com/jagiellonian.university/videos/492640635292686
https://www.facebook.com/jagiellonian.university/photos/g.323901411468028/10158576951672473


GRUPA NA FACEBOOKU – REKRUTACJA NA UJ



GRUPA NA FACEBOOKU – REKRUTACJA NA UJ
Cykl „Powodzenia na maturze”



RADIO

Audycja „Strefa studencka” w Programie 4 Polskiego Radia, 15 lutego 2021 r.

https://www.polskieradio.pl/10/8905/Artykul/2679958,Tydzien-z-wydzialem-odwiedz-UJ
https://www.polskieradio.pl/10/8905/Artykul/2680754,Co-studiowac-na-UJ-dowiedz-sie-w-
tydzien

Gościem audycji był pracownik Centrum Promocji i Komunikacji UJ, który przybliżał
radiosłuchaczom inicjatywę "Tydzień z Wydziałem".

https://www.polskieradio.pl/10/8905/Artykul/2679958,Tydzien-z-wydzialem-odwiedz-UJ
https://www.polskieradio.pl/10/8905/Artykul/2680754,Co-studiowac-na-UJ-dowiedz-sie-w-tydzien


Strona internetowa: 
misja.uj.edu.pl

Instagram @misjaUJ:
www.instagram.com/misjauj

Facebook – grupa REKRUTACJA na UJ:
www.facebook.com/groups/RekrutacjaUJ

Spotify – Przystanek #misjaUJ
http://bit.ly/przystanek_misjaUJ

YouTube – kanał UJ: 
https://www.youtube.com/user/unijagiellonski

https://misja.uj.edu.pl/
http://www.instagram.com/misjauj
http://www.facebook.com/groups/RekrutacjaUJ
http://bit.ly/przystanek_misjaUJ
https://www.youtube.com/user/unijagiellonski

