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Dziekan Filii UwB w Wilnie: Zapraszam na
studia w ojczystym języku polskim

wielkość czcionki   Wydrukuj Email Komentarzy (1)

Dr hab. Mieczysława Zadranowicz, prof. UwB © Marian Paluszkiewicz

„Życzę wszystkim Maturzystom dostania się na wymarzone uczelnie. Zapraszam na studia w
ojczystym języku polskim u nas, na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu
w Białymstoku. Możecie podjąć studia na kierunku informatyka, ekonomia i europeistyka” –
zaprasza dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku,
dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB.

Szanowni Maturzyści!

Serdeczne gratulacje z okazji zdanej matury. Życzę dalszych sukcesów, wytrwałości, która przyda się na dalszej
drodze życia. Matura to udany start w dorosłe życie. Myślę, że każdy z Was wybierze studia wyższe, ponieważ jest
to dobra inwestycja na przyszłość.

Życzę wszystkim Maturzystom dostania się na wymarzone uczelnie. Zapraszam na studia w ojczystym języku
polskim u nas, na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Możecie podjąć
studia na kierunku informatyka, ekonomia i europeistyka.

Życzę, abyście osiągnęli wszystkie zamierzone cele, a udany start był zapowiedzią dalszych sukcesów!

Dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB
Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku

Etykiety  Wydział EkonomicznoInformatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku  studia  mieczysława
zdanowicz
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