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Spotkanie z przedstawicielami Rady Pracodawców odbyło się 27 lutego 2015 roku w 

siedzibie Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS. 
Poświęcone było ono dostosowaniu programu kształcenia do potrzeb rynku, opracowaniu 

modelowego programu praktyk zawodowych oraz omówieniu procedur i możliwości współpracy 
uczelni z podmiotami gospodarczymi. Wicedyrektor Instytut Filologii Słowiańskiej dr hab. Alina 
Orłowska wskazała zalecenia odnośnie współpracy uczelni z pracodawcami oraz możliwe obszary 
współdziałania. Przypomniała, że przedsiębiorcy mogą wspólnie z uczelniami tworzyć programy 
studiów, uczestniczyć w procesie kształcenia poprzez organizowanie zajęć praktycznych. Dyrektor 
Instytutu Filologii Słowiańskiej prof. dr hab. Michał Sajewicz omówił możliwości uczelni w kwestii 
reorganizacji programu kształcenia. Wyraził opinię, że lepsze przygotowanie studentów do 
przyszłej współpracy z podmiotami rynkowymi jest oczywistą koniecznością, jednak to, co w teorii 
wydaje się nie być skomplikowane, w praktyce może przysparzać wiele problemów 
zainteresowanym podmiotom. Właściciel BT „Watra” Robert Mazur przedstawił możliwości 
odbywania praktyk zawodowych w podmiotach związanych z turystyką. Poinformował, że studenci 
mogą odbywać płatne staże wakacyjne za granicą. Poruszył kwestię odpłatności praktyk w polskich 
firmach. Podkreślił, że obok biegłej znajomości języków słowiańskich, studenci powinni posiadać 
umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym językiem zachodnim na poziomie B2, z 
uwzględnieniem języka specjalistycznego w zakresie turystyki oraz przedstawić świadectwa kursów 
i certyfikatów, stanowiące uzupełnienie wykształcenia. Przedstawicielka Kuratorium Oświaty w 
Lublinie Grażyna Gryz poinformowała o sytuacji rynkowej w oświacie. Odniosła się do kształcenia 
nauczycieli edukacji przedszkolnej, w związku z wprowadzonym rozporządzeniem obowiązku 
nauczania języków obcych dzieci od trzeciego roku życia, jako alternatywy do stworzenia nowej 
specjalności w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Iwona Nurek (przedstawiciel Urzędu Celnego) 
przedstawiła zasady aplikowania do służb celnych i granicznych. Podkreśliła, że znajomość języka 
rosyjskiego i ukraińskiego, w związku z alokacją powyższych służb na granicę wschodnią, jest 
ogromnym atutem w staraniach o pracę. Wyraziła opinię, że w kształceniu studentów powinien 
zostać położony nacisk na znajomość języka angielskiego, który w służbach celnych jest językiem 
raportowym. 
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