
 

Opis eventu: 

Dzień Otwarty AGH to największa impreza promocyjna, którą co roku organizujemy na terenie uczelni  

i która skierowana jest do naszych potencjalnych kandydatów na studentów. Od kilku lat Dzień 

Otwarty AGH jest imprezą plenerową – dzięki temu nasi goście mają szansę poznać prawie cały 

kampus uczelni. Jednakże, drugi rok z rzędu, pandemia rzuciła nam nie lada wyzwanie i event trzeba 

było przenieść w świat wirtualny. Przygotowanie Dnia Otwartego w formie wirtualnej nie było prostą 

rzeczą. Zaprosiliśmy do prowadzenia imprezy Pana Radosława Kotarskiego, który z ekscytacją wziął 

udział w przedsięwzięciu. Wydarzenie było podzielone na dwie części: wydziałową i laboratoryjną.  

W pierwszej części Pan Kotarski rozmawiał poprzez komunikator Teams z przedstawicielami 

wydziałów – w międzyczasie przed każdą rozmową został pokazany film promocyjny stworzony przez 

wydział – oraz innych jednostek uczelni. W drugiej części fizycy – dr inż. Paweł Janowski oraz  

inż. Michał Kud – przeprowadzili wirtualną wycieczkę przez wybrane laboratoria AGH.  

Całe wydarzenie trwało ponad 4 godziny. Organizatorem wydarzenia była sekcja „Zespół ds. Promocji 

Kształcenia” z Centrum Rekrutacji AGH. 

 

 

Idea i cel wydarzenia: 

Celem wydarzenia było przedstawienie kandydatom na studia profilu uczelni, pokazanie jej 

największych atutów i propagowanie nauki wśród młodzieży. W 2021 roku tematem przewodnim 

wydarzenia był kosmos, a wydziały zostały zamienione w planety uczelnianego układu gwiezdnego. 

Dodatkowo, prestiżowi wydarzenia dodawał fakt, iż prowadzącym został Pan Radosław Kotarski, który 

wspólnie z fizykami dr inż. Pawłem Janowskim i inż. Michałem Kudem uświetnili transmisję. Program 

wydarzenia obejmował:  

 rozmowy z mieszkańcami planet naszego uczelnianego układu gwiezdnego; 

 wspólne oglądanie filmów promocyjnych z kosmosu; 

 wysłuchanie informacji na temat międzygalaktycznej rekrutacji; 

 zdobycie wiedzy, czym zajmują się poszczególne nieziemskie jednostki na Uczelni; 

 udział w wirtualnym quizie przygotowanym specjalnie dla was; 



 

 wirtualne zwiedzanie kosmicznych laboratoriów i niesamowite pokazy; 

 można było spotkać się z przedstawicielami każdej z AGHowskich planet. 

 

Link do wydarzenia na Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=WNznOBkoUA8  

 

Link do wydarzenia na Facebooku: 

https://www.facebook.com/AGH.Krakow/videos/301428514670608  

 

Co udało się osiągnąć: 

Wydarzenie było transmitowane w trzech miejscach równocześnie, z czego tylko dwa możemy 

kontrolować pod względem obserwowania zasięgu. Przedstawiliśmy 16 wydziałów, 68 kierunków, 

kilkadziesiąt laboratoriów i mnóstwo kół naukowych i organizacji studenckich. 

Zasięg wydarzenia (osób, do których dotarliśmy z informacją o WDO) na Facebooku – minimum 154,2 

tyś 

WDO 2021 zasięg transmisji na Facebooku do dnia 29.04.2021: ok. 65 200 osób 

Dodatkowo: 571 komentarzy, 684 lajki, 88 udostępnień, 242 614 wyświetlonych minut transmisji 

Youtube: wyświetlenia: 2100 

Całkowity czas oglądania: 485 godzin 5 minut 28 sekund 

 

Mówcy i prelegenci biorący udział w wydarzeniu: 

Prowadzącym wydarzenie był Pan Radosław Kotarski oraz dwóch fizyków – dr inż. Paweł Janowski  

i inż. Michał Kud, a pracownicy, studenci i absolwenci AGH byli gośćmi w rozmowach 

 

Najciekawsze treści jakie pojawiły się w mediach społecznościowych przed i po evencie: 

Filmy promocyjne wydziałów oraz filmik nagrany przez Pana Radosława Kotarskiego, promujący 
wydarzenie 

Link do filmu Pana Kotarskiego (Youtube): 

 https://www.youtube.com/shorts/HGnR4rO8H2I  

Link do filmu Pana Kotarskiego (Facebook): 

https://www.facebook.com/797921370317685/videos/529671751364567  
 

https://www.youtube.com/watch?v=WNznOBkoUA8
https://www.facebook.com/AGH.Krakow/videos/301428514670608
https://www.youtube.com/shorts/HGnR4rO8H2I
https://www.facebook.com/797921370317685/videos/529671751364567


 

Medialne informacje o evencie (wybrane nagłówki i cytaty): 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zdjęcia z eventu: 

 



 



 



 



 



 



 

 


