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9 września 2016 r. odbyła się miła uroczystość podpisania umowy partnerskiej pomiędzy 

Wydziałem Humanistycznym UMCS a Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie. 

W uroczystości wzięli udział Jego Magnificencja pan Rektor UMCS prof. dr hab. 

Stanisław Michałowski, Prorektor UMCS ds. Kształcenia pani prof. nadzw. dr hab. Alina 

Orłowska, pan Dziekan Wydziału prof. nadzw. dr hab. Robert Litwiński, pan dyrektor 

gimnazjum mgr Marek Krukowski oraz pani mgr Ewa Bab, inspektor z Wydziału Oświaty 

i Wychowania w Lublinie. Uroczystość prowadził w interesujący sposób dr hab. Jarosław 

Krajka, kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS i pomysłodawca tego ważnego 

dla naszej Alma Mater przedsięwzięcia. Efektem podpisania umowy naszego uniwersytetu 

ze szkołą jest aktywne wspieranie akademickiej klasy dwujęzykowej z Gimnazjum nr 18 

przez kolejne trzy lata. Ta rola przypadła Zakładowi Lingwistyki Stosowanej i jej 

pracownikom. Umowa o wzajemnej współpracy ma służyć podnoszeniu jakości 

kształcenia, pogłębianiu zainteresowań uczniów gimnazjum a także wymianie 

doświadczeń i wypracowaniu atrakcyjnych form nauczania języka obcego. Umowa jest 

także profesjonalną i atrakcyjną formą promocji przede wszystkim kierunku lingwistyka 

stosowana oraz UMCS. Szkoła będzie upowszechniać informacje o patronacie Zakładu 

Lingwistyki Stosowanej UMCS, eksponować w widocznym miejscu na terenie szkoły 

oferty Zakładu Lingwistyki, umożliwiać studentom lingwistyki stosowanej odbywania 

praktyk metodycznych z zakresu języków obcych i organizować spotkania promocyjne z 

uczniami, być może przyszłymi studentami naszego uniwersytetu. 

Ścisła współpraca Zakładu Lingwistyki Stosowanej jako patrona nowo utworzonej 

dwujęzycznej klasy akademickiej polegać będzie na informowaniu i umożliwieniu 

czynnego udziału uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 18 

w przedsięwzięciach dydaktycznych, naukowych i kulturalnych w zakładzie, udzielaniu 

konsultacji i wsparcia naukowego dla nauczycieli i uczniów, udostępnianiu uczniom 

gimnazjum księgozbioru i publikacji dotyczących nauczania i uczenia języków obcych, 

informowaniu o istotnych publikacjach naukowych z zakresu glottodydaktyki, 

organizowaniu wspólnych przedsięwzięć w zakresie języka i kultury krajów 

anglojęzycznych, sprawowaniu opieki merytorycznej nad konkursami językowymi. 

Podczas wrześniowego spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z zaprezentowanym 

bogatym programem kształcenia akademickiego dla każdej klasy, który został opatrzony 

tematami przewodnimi i co za tym idzie z nim związanymi przeróżnymi zajęciami, 

warsztatami i wydarzeniami. I tak dla I klasy (rok szkolny 2016/2017) jest to Język i 

kultura, dla II klasy (2017/2018) będzie Warsztat pracy tłumacza a dla III klasy 

(2018/2019) Tłumaczenie w praktyce. Ponadto uczniowie będą brać udział w 

wydarzeniach cyklicznych proponowanych przez UMCS, takich jak Hieronimki – 

Międzynarodowy Dzień Tłumacza na UMCS, Dzień Otwartych Drzwi na Wydziale 

Humanistycznym, Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej, Dzień Świętego Patryka, 

Dzień gotycki czy Konkurs Slawistyczny. Do współpracy zaproszeni są nauczyciele i 



wykładowcy wszystkich języków. Tymczasem koordynatorem działań ze strony 

gimnazjum została nauczycielka języka angielskiego i absolwentka kierunku lingwistyka 

stosowana UMCS, pani mgr Joanna Kobyłka. Czuwanie nad realizacją postanowień 

umowy od strony administracyjnej, dydaktycznej i programowej powierzono pani dr 

Agnieszce Potyriańskiej z zakładu lingwistyki stosowanej.  

Miłym i podniosłym akcentem spotkania 9 września było wręczenie obecnym na 

uroczystości 31 uczennicom i uczniom akademickiej klasy dwujęzycznej z Gimnazjum nr 

18 Indeksów ucznia oraz założenie im biretów „żakowskich” przez pana Dziekana 

Wydziału Humanistycznego.  
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