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Okres realizacji projektu  

01.11.2010 – 31.10.2015r. 
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UMCS dla rynku pracy 
 i gospodarki  

opartej na wiedzy 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



 
 
 
 

Główne założenia  
projektu 
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Projekt „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej 
na wiedzy” jest skierowany do 3000 studentów i 

realizowany na  trzech Wydziałach Uniwersytetu 

Marii Curie – Skłodowskiej 
 

 - Humanistycznym 

 - Politologii  

 - Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
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Głównym celem projektu jest 
wzmocnienie potencjału dydaktycznego 

uczelni poprzez wzbogacenie oraz 
dostosowanie do wymogów rynku pracy 

jej oferty edukacyjnej. 
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Działania szczegółowe:  
 

-Nowe specjalizacje i specjalności 
-Nowy kierunek studiów   

-Praktyki i staże zawodowe 

-Doradztwo i szkolenia 
-Wyjazdy studyjne  

-Współpraca z pracodawcami 



 
Cel : 

objęciem działaniami 1600 studentów 
 

Realizacja do 04/2015: 
 
 

objęcie działaniami 2940 studentów 
co stanowi 84% więcej niż planowano  
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Cel: 

objęciem stażami 266 studentów 
 

Realizacja do 04/2015: 
 

objęcie stażami 350 studentów 
co stanowi 32% więcej niż planowano  
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Cel: 

objęciem praktykami 1200 studentów 
 

Realizacja do 04/2015: 
objęcie praktykami 1500 studentów 

co stanowi 25% więcej niż planowano  
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Nowe działania: 
 
 

•Staże 3-miesięczne 
•Wizyty studyjne 

•Imprezy naukowo – kulturalne 
•Nowe szkolenia  

•Uruchomienie Repozytorium Plików  
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Łączna wartość inwestycji to ponad 2 000 000 zł:  

Zakup sprzętu i oprogramowania,  

Laboratorium tłumaczeniowe,  

Adaptacje i wyposażenie 6 pracowni, 

Punkt dla studentów niepełnosprawnych, 

Podjazd dla wózków  
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Projekt otrzymał tytuł Laureata i Srebrne Godło  

w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2013 
w kategorii „Usługa najwyższej jakości”  

 
 
 
 
 
 
 

 
pod patronatem: 
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Nowe specjalizacje  
na Wydziale 

Humanistycznym 
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Projekt jest promowany w ramach akcji 
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przez 

http://malewielkierzeczy.efs.gov.pl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poszerzenie oferty edukacyjnej 
Wydziału Humanistycznego  

o 16 nowych specjalności/specjalizacji  
na studiach I i II stopnia. 
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Na specjalności i specjalizacje 

zrekrutowanych zostało  
1100 studentek i studentów  

Wydziału Humanistycznego     
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Nowe specjalności na studiach I stopnia  
na Wydziale Humanistycznym:  

 
 
 
 

 - „Zarządzanie danymi w instytucjach i firmach”  
 - „E-edytorstwo” 
 - „Komunikacja urzędowa i biznesowa” 
 - „Regionalistyka” 
 - „Cyberkultura” 
 - „Kultura przekazu i techniki audiowizualne”  
 - „Język specjalistyczny francuski”  
 - „Język specjalistyczny hiszpański”  
 - „Nowe technologie w społeczeństwie informacji i wiedzy” 
 - „Organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie”  
 - „Zarządzanie w kulturze” 
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Nowe specjalności na studiach II stopnia  
na Wydziale Humanistycznym 

 
 - „Przygotowanie do zawodu tłumacza w zakresie    
    tłumaczenia symultanicznego w j. angielskim  

    lub niemieckim” 

 - „Etnolingwistyka słowiańska” 

 - „Przeszłość w mediach- mediatyzacja historii” 

 - „Bałkanistyka” 

 - „Wielokulturowość w Polsce” 
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Sala audiowizualna uruchomiona w ramach specjalizacji  
„Kultura przekazu i techniki audiowizualne” 
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Nowoczesne laboratorium do tłumaczenia symultanicznego 
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Wyjazd na Targi Turystyczne w Berlinie w ramach specjalności  

„Organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie” 
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Dniu Kultury Bałkańskiej zorganizowane jako komponent  
specjalności „Bałkanistyka” 
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Uruchomienie i realizacja na Wydziale 
Nauk o Ziemi i Gospodarki 

Przestrzennej nowej specjalności 
„Kartografia i geoinformacja”           

dla kierunku „Geografia” II stopnia. 
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Na Wydziale Politologii wsparciem 
objęty został nowy kierunek         

studiów I stopnia  
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Praktyki i staże  
 
dla studentów         

 absolwentów- realizowane  
we współpracy  

z instytucjami partnerskimi 
oraz potencjalnymi 

pracodawcami.  
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Panele z pracodawcami 
 
 
 

Zrealizowaliśmy już  
40 spotkań  
z ekspertami, pracodawcami 
przedstawicielami różnych 
branż w których uczestniczyło 
1600 studentów   
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Panele z pracodawcami 
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Wyjazdy studyjne 
praktyki wyjazdowe na Bałkany  

dla studentów specjalizacji 
bałkanistyka  

https://www.youtube.com/watch?v=sJYmhlAE6vM 
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Wyjazdy studyjne 



               
   
   dla 93 osób    

   pracujących poza uczelnią  

   zrealizowaliśmy kursy zdalne  
   1. „Podstawy  geoinformacji” 
   2. „Zarządzanie informacją  
   przestrzenną” 
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Kursy zdalne z zakresu Geoinformacji  



    Program „Pro Absolwent/ka”:   
 
 
 
 

  1. doradztwo zawodowe i promocja zawodowa        

 „Talenty UMCS”  

  2. szkolenia dla studentów  

 3. szkolenia dla pracowników  
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Zespół Projektu  
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