AKTUALNOŚCI

8 kwietnia 2015 r. gościł w naszym Instytucie niemiecki poeta i tłumacz Jan Wagner, laureat nagrody na
tegorocznych targach książki w Lipsku. Gość z Niemiec przeprowadził ze studentami warsztaty literackie, a
w tym samym dniu odbyło się spotkanie autorskie poety w Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN, w którym
wzięli udział także studenci germanistyki oraz pracownicy IGiLS. Przedsięwzięciu patronowała niemiecka
organizacja wymiany akademickiej – DAAD.
Zdjęcia
Studenci filologii germańskiej mogą ubiegać się o częściowe studia zagraniczne w ramach Programu
Erasmus+ w roku akademickim 2015/16. Studenci naszego kierunku mają możliwość odbycia jednego
semestru studiów na Freie Universität Berlin (studia pierwszego stopnia dla studentów powyżej I roku) lub
Technische Universität Dortmund (studia pierwszego i drugiego stopnia). Studenci będący na III roku
studiów licencjackich mogą starać się o wyjazd na semestr letni na rok I drugiego stopnia.
Dokładne zasady rekrutacji wywieszone są na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem Instytutu Germanistyki i
Lingwistyki Stosowanej. W dniach 17-18 marca 2015 r. w godz. 9.30-11.00, pok. 510 można też uzyskać
bliższe informacje odnośnie programu i zasad rekrutacji.
Dzień Otwartych Drzwi (13 marca) już za nami – odbyły się pokazy, prezentacje, konkursy, spotkania z
pracodawcami. Goście dopisali – uczniowie liceów i gimnazjów przybyli licznie. Zdjęcia z tego wydarzenia
można zobaczyć w zakładce Galeria
13 marca 2015 organizowane są na naszej uczelni Drzwi otwarte dla zainteresowanych studiami na UMCS.
Również Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej przygotował dla kandydatów spotkania
informacyjne dotyczące różnych aspektów studiowania na naszym kierunku. Program spotkań w ramach
kierunku „Filologia germańska” dostępny jest na stronie głównej Uczelni i Wydziału Humanistycznego oraz
na stronie Instytutu w zakładce Drzwi otwarte
Plany zajęć dla poszczególnych lat studiów 1 i 2 stopnia na semestr letni 2014/2015 są do pobrania w
zakładce Plany zajęć
16-go grudnia 2014 odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników Instytutu połączone z pożegnaniem
długoletniego współpracownika Instytutu z działu technicznego p. Marka Obary w związku z jego przejściem
na emeryturę.
Zdjęcia
Studenci 1 roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studenci 2 roku studiów II stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy w bieżącym roku akademickim po raz pierwszy rozpoczęli studia na
UMCS zobowiązani są do odbycia następujących szkoleń on-line:
- szkolenie biblioteczne (od 1 grudnia 2014 r. do 8 lutego 2015 r.)
- szkolenie BHP (od 26 listopada 2014 r. do 8 lutego 2015 r.)

- etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów (termin wpisów – 15 grudnia 2014 r.; dla osób, które nie
zrealizowały szkolenia w 1-szym terminie ogłoszony zostanie dodatkowy termin na platformie Wirtualnego
Kampusu, kontakt z prowadzącym oraz wpisy tylko przez starostów)
Szkolenia ogólnouniwersyteckie i przewodnik krok po kroku znajdują się na platformie Wirtualnego
Kampusu pod adresem
http://szkolenia.kampus.umcs.lublin.pl

Uroczysta immatrykulacja dla studentów I roku filologii germańskiej i lingwistyki stosowanej (studia
licencjackie) odbędzie się 1 października 2014 roku o godz. 12.30 w auli Wydziału Humanistycznego nr
36B, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
Plany zajęć dla poszczególnych lat studiów 1 i 2 stopnia na semestr zimowy 2014/2015 są do pobrania w
zakładce Plany zajęć
Zdjęcia z zakończonej konferencji literaturoznawczej znaleźć można w zakładce Galeria

W dniach 16-17 września br. odbędzie się w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej konferencja
naukowa pt. Zwischen Orten, Zeiten und Sprachen. Zum Transitorischen in der Literatur. Szczegółowy
program konferencji zamieszczony jest w zakładce Konferencje
W dniu 14 czerwca 2014 r. w ramach obchodów 70-lecia UMCS odbył się zjazd absolwentów uczelni, a
Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej obchodził 40-lecie swego powstania. Również Wydział
Humanistyczny UMCS święcił swój jubileusz, a jednym z punktów obchodów było uroczyste spotkanie
pracowników i absolwentów Wydziału. Fotoreportaż z tych uroczystości, a szczególnie zdjęcia ze spotkania
absolwentów i pracowników Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej oraz z otwarcia wystawy
publikacji pracowników oraz wystawy zdjęć prezentujących historię i dzień dzisiejszy Instytutu można
obejrzeć tutaj.
W bieżącym roku Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej obchodzić będzie 40-lecie swego
powstania. W ramach obchodów jubileuszowych planowane są spotkania, wystawy i prezentacje związane z
historią i dniem dzisiejszym Instytutu.
Program obchodów
Informacje o szczegółach związanych z jubileuszem znaleźć można też na profilu Instytutu na facebooku

