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Droga Młodzieży, 
Mili Maturzyści,

Witając na rokrocznie organizowanych „Dniach Otwartych” 
naszej uczelni, prezentujemy specjalnie przygotowany 

z myślą o Was numer „Wiadomości Uniwersyteckich” – „Gazetę 
dla Kandydatów”. Znajdziecie w niej prezentację poszczegól-
nych jednostek uczelnianych, ich dorobek oraz, co powinno 
Was specjalnie zainteresować, materiały i wypowiedzi na te-
mat warunków studiowania, realizowania swoich pasji poza-
programowych – na przykład w kołach naukowych.

Wszystkie te informacje zostały przygotowane przez au-
torów z 10 wydziałów tworzących główną strukturę UMCS. 
Są to Wydziały (podajemy w porządku alfabetycznym, tak 
jak zamieszczane są w „Gazecie”): Artystyczny; Biologii i Nauk 
o Ziemi; Chemii; Ekonomiczny; Filozofii i Socjologii; Humani-
styczny; Matematyki; Fizyki i Informatyki; Pedagogiki i Psy-
chologii; Politologii; Prawa i Administracji.

Zachęcamy Was do odbycia krótkiej wycieczki po siedzi-
bach wydziałów, zapraszamy do Biblioteki Głównej UMCS, 
do sieci Bibliotek Wydziałowych, Instytutowych i Zakłado-
wych. Zobaczycie m.in. specjalistyczne pracownie, w tym 
komputerowe.

Krótki spacer po dzielnicy uniwersyteckiej pozwoli na zapo-
znanie się z propozycjami Akademickiego Centrum Kultury 
„Chatka Żaka” i działającymi tu zespołami oraz kołami zainte-
resowań. Podczas tej krótkiej przechadzki będziecie mogli zo-
baczyć domy studenckie, Akademicki Ośrodek Sportowy, całe 
otoczenie i wyposażenie socjalno-bytowe naszej dzielnicy.

Będzie można przekonać się osobiście, że warto podjąć 
studia w naszym uniwersytecie.

Witamy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. 

 Redakcja

Drodzy 
Maturzyści!

 

Po emocjach związanych z zabawą studniówkową, 
nadszedł teraz czas wytężonej nauki.  
Przed Wami pierwszy poważny życiowy egzamin 
– matura. Od tego, jaki osiągniecie wynik zależeć 
będzie, czy spełnią się Wasze plany o studiach 
na wymarzonym kierunku. Dlatego też życzę dużo 
wytrwałości i wiary w końcowy sukces. Być może 
tym spośród Was, którzy jeszcze zastanawiają się 
nad wyborem studiów pomogą organizowane przez 
nasz Uniwersytet „Drzwi Otwarte”. Znajdziecie 
tu informacje o 39 kierunkach studiów, jakie 
oferuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Pamiętajcie, że od dobrego wyboru, będzie zależa-
ła Wasza przyszłość! 

Życzę Wam więc powodzenia w czasie 
egzaminu dojrzałości i sukcesu  

rekrutacyjnego!

prof. dr hab.  
Andrzej Dąbrowski

Rektor UMCS

Z ostatniej chwili...
W UMCS pracuje jeden z najbardziej lubianych 

wykładowców w Polsce

Dr Paweł Nowak z Wydziału Humanistycznego 
UMCS zajął 3. miejsce w ogólnopolskim ple-

biscycie na 50 najbardziej lubianych wykładowców 
w kraju, przygotowanym przez portal Ocen.pl i ma-
gazyn „Dlaczego?”. Wyróżnienie jest tym cenniejsze, 
że przyznali je sami studenci. 
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Wydział/kierunek stopień
Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi

1. Biologia I II
2. Biotechnologia I II
3. Geografia I II
4. Turystyka i rekreacja I II
5. Ochrona środowiska - II

Wydz. Matematyki, Fizyki i Informatyki
6. Matematyka I II
7. Fizyka I II
8. Informatyka I II

Wydz. Chemii
9. Chemia I II

10. Ochrona środowiska I II
Wydz. Prawa i Administracji

11. Prawo M
12. Administracja I II

Wydz. Humanistyczny         
13. Filologia polska I II
14. Logopedia z audiofonologią I II
15. Filologia rosyjska I II
16. Rosjoznawstwo I II
17. Slawistyka I II
18. Filologia ukraińska I II
19. Filologia angielska I II
20. Filologia germańska I II
21. Filologia romańska I II
22. Filologia iberyjska I -
23. Lingwistyka stosowana I II
24. Historia I II
25. Archeologia I II

Wydział/kierunek stopień
26. Inf.nauk.i bibliotekoznawstwo I II
27. Kulturoznawstwo I II

Wydz. Ekonomiczny
28. Ekonomia I II
29. Finanse i rachunkowość I II
30. Zarządzanie I II

Wydz. Pedagogiki i Psychologii
31. Pedagogika I II
32. Pedagogika specjalna I II
33. Praca socjalna I II
34. Psychologia M

Wydz. Filozofii i Socjologii      
35. Filozofia I II
36. Studia filozof.-historyczne I -
37. Socjologia I II

Wydz. Politologii
38. Politologia I II
39. Stosunki międzynarodowe I II
40. Dziennikarstwo i kom.społeczna I II

Wydz. Artystyczny
41. Ed. art. w zakr. sztuk plastycznych I II
42. Grafika I II
43. Malarstwo I II
44. Ed. art. w zakr. sztuki muzycznej I -
45. Jazz i muzyka estradowa I -

Studia Międzykierunkowe

46. Międzykierunkowe Indywidualne  
Studia Humanistyczne I -

47. Międzykierunkowe Indywidualne  
Studia Matematyczno-Przyrodnicze I -

Wykaz kierunków wg wydziałów

Możesz być przyjęta/y
na podstaWie złożonego koMpletu dokuMentóW

(do wyczerpania limitu miejsc!)

studia stacjonarne
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
• Fizyka,
• Fizyka z matematyką,
• Fizyka z informatyką,
studia niestacjonarne
Wydział Prawa i Administracji
• Prawo,
• Administracja,
Wydział Humanistyczny
• Filologia polska z historią,
• Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
• Kulturoznawstwo,
Wydział Filozofii i Socjologii
• Filozofia.

Wyłącznie na podstaWie egzaMinóW  
z przedMiotóW oboWiązkoWych

Możesz kandydować na:  
 

(bez względu na zdany język obcy i wybrany przedmiot)

StudIA StACjoNArNE
Wydział Humanistyczny
• Filologia polska,
• Filologia polska z historią,
• Filologia polska z wiedzą o kulturze,
• Filologia romańska,
• Filologia iberyjska,
• Filologia ukraińska,
• Filologia ukraińska z językiem polskim,
• Slawistyka,
• Logopedia z audiofonologią (po zaliczeniu sprawdzianu predyspozycji!)
• Kulturoznawstwo (premiowany udział w realizacji zainteresowań  

kierunkowych)

Wydział Pedagogiki i Psychologii
• Pedagogika, 
• Pedagogika specjalna, 
• Praca socjalna,
studia niestacjonarne
Wydział Prawa i Administracji
• Prawo,
• Administracja,
Wydział Pedagogiki i Psychologii
• Pedagogika, 
• Pedagogika specjalna, 
• Praca socjalna,

jeśli zdałeś  
jako przedmiot
wybrany  
lub dodatkowy:

MożESZ kANdydoWAć
NA NAStęPująCE  
kIEruNkI StudIóW

HIStorIę

• Dziennikarstwo (+),
• Ekonomia,
• Filozofia,
• Finanse i rachunkowość,
• Historia z językiem polskim,
• Historia z WoS,
• Historia,
• Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

(++)
• Kulturoznawstwo (+udział w realizacji 

zainteresowań)
• Międzykierunkowe indywidualne studia 

humanistyczne (po zaliczeniu rozmowy kwal.)
• Politologia (+)
• Prawo (+WoS)
• Psychologia,
• Socjologia,
• Stosunki międzynarodowe,
• Studia filozoficzno-historyczne,
• Turystyka i rekreacja (++)
• Zarządzanie,

WIEdZę  
o SPoŁECZEŃ-

StWIE

• Administracja,
• Dziennikarstwo (+),
• Filozofia (+),
• Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

(++)
• Kulturoznawstwo (+udział w realizacji 

zainteresowań)
• Międzykierunkowe indywidualne studia 

humanistyczne (po zaliczeniu rozmowy kwal.)
• Politologia (+),
• Prawo (+historia),
• Socjologia (+),
• Stosunki międzynarodowe (+),

BIoLoGIę

• Biologia (+),
• Biologia z chemią (+),
• Biologia z geografią (+),
• Biotechnologia (+),
• Filozofia,
• Ochrona środowiska (+),
• Psychologia,
• Turystyka i rekreacja (++)

CHEMIę
• Biologia (++),
• Chemia (+),
• Ochrona środowiska (+),

GEoGrAFIę

• Geografia (+),
• Ekonomia,
• Finanse i rachunkowość,
• Zarządzanie,

FIZykę

• Matematyka, 
• Matematyka z informatyką,
• Informatyka,
• Informatyka z fizyką,
• Filozofia.

MAtEMAtykę *

• Matematyka, 
• Matematyka z informatyką,
• Informatyka,
• Informatyka z fizyką,
• Ekonomia,
• Finanse i rachunkowość,
• Zarządzanie,
• Psychologia,
• Filozofia.

dla osób o zainteresowaniach językowych

jęZykI oBCE

• Filologia angielskiej (poziom Rr),
• Filologia germańskiej,
• Filologia germańskiej; ze spec. red.-medialną,
• Filologia romańskiej (dowolny język)
• Filologia iberyjskiej (dowolny język), 
• St. nauczycielskie: j. francuski z j. włoskim,
• St. nauczycielskie: j. francuski z j. hiszpańskim,
• Filologia rosyjska,
• St. nauczycielskie: j. rosyjski z j. polskim,
• Filologia ukraińska,
• St. nauczycielskie: j. ukraiński z j. polskim,
• Rosjoznawstwo,
• Slawistyka.
• Lingwistyka stosowana (pierwszy język poziom R)

dla osób o uzdolnieniach artystycznych

sprawdzian
predyspozycji

przed
Wydziałową 

komisją rekru-
tacyjną

• Edukacja art. w zakr. sztuk plastycznych,
• Edukacja art. w zakr. sztuk plastycznych –  

z wiedzą o kulturze,
• Edukacja art. w zakr. sztuki muzycznej,
• Edukacja art. w zakr. sztuki muzycznej –  

z wiedzą o kulturze,
• Grafika,
• Malarstwo,
• Jazz i muzyka estradowa.

dla osób pracujących, dysponujących czasem wyłącznie w week-
endy oraz preferujących niestandardowy system studiowania 

Bogata oferta studiów
niestacjonarnych na wszystkich kierunkach.

(+
) dodatkowo prem

iowane są wyniki z innych przedm
iotów, (+

+
) w postępowaniu uwzględnia się jeszcze inne przedm

ioty 
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droga po indeks
I.	 Postępowanie	kwalifikacyjne	na	podstawie	wyni-

ków	maturalnych,	egzaminu	wstępnego	lub	konkur-
su	świadectw/dyplomów

1. założenie osobistego konta w systemie irk, wypełnienie 
kwestionariusza, wprowadzenie wszystkich niezbędnych 
danych,

2. zarejestrowanie się na wybrany kierunek studiów,
3. dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto 

kandydata),
4. przystąpienie do egzaminu wstępnego (kandydaci, któ-

rych obowiązuje egzamin wstępny) lub złożenie odpo-
wiednich dokumentów,

5. zapoznanie się z wynikiem postępowania kwalifikacyjnego,

Obowiązki	kandydata	zakwalifikowanego	na	studia:
6. wydrukowanie kwestionariusza osobowego (uzupełnie-

nie i złożenie podpisu),
7. wydrukowanie formularza i dokonanie opłaty za legity-

mację i indeks,
8. wprowadzenie do systemu irk elektronicznej wersji foto-

grafii (czynność tę można wykonać w Biurze rekrutacji)
9. złożenie kompletu dokumentów we wskazanym miejscu 

i terminie

DOKUMENTY
a. podpisany i uzupełniony kwestionariusz osobowy,
B. oryginał świadectwa dojrzałości (+odpis dyplomu ukoń-

czenia studiów pierwszego stopnia – składają kandydaci 
na studia ii stopnia)

c. 2 fotografie 37X52 bez nakrycia głowy na jasnym tle,
d. orzeczenie lekarskie (dotyczy niektórych kierunków),
e. kserokopię dowodu tożsamości,
F. ponadto kandydat może być poproszony o przedłożenie 

do wglądu:
• dowodu tożsamości,
• dowodu dokonania opłaty rekrutacyjnej,
• dowodu dokonania opłaty za wydanie legitymacji stu-

denckiej i indeksu.

UWAGA
• po zakończeniu postępowania będzie ogłoszona pierwsza 

lista osób zakwalifikowanych (zgodnie z rankingiem i li-
mitem miejsc).

• po upływie terminu przewidzianego na złożenie doku-
mentów z pierwszej listy, komisja ogłosi drugą listę osób 
zakwalifikowanych (na zwolnione miejsca). 

• jeśli nie wypełniono limitu miejsc, postępowanie rekru-
tacyjne może obejmować kolejny termin złożenia doku-
mentów z trzeciej listy kandydatów.

• w opisie każdego kierunku będą wskazane terminy 
i miejsce złożenia dokumentów.

II.	Rekrutacja	polegająca	na	złożeniu	kompletu	doku-
mentów	do	wypełnienia	limitu	przyjęć

1. założenie osobistego konta internetowego,
2. zarejestrowanie się na wybrany kierunek studiów,
3. wydrukowanie kwestionariusza osobowego oraz formu-

larza opłaty i dokonanie opłat (rekrutacyjnej +za legity-
mację i indeks),

4. wprowadzenie do systemu irk elektronicznej wersji fo-
tografii,

5. złożenie kompletu wymaganych dokumentów w termi-
nie i miejscu właściwym danemu kierunkowi studiów.
UWAGA: o przyjęciu decyduje kolejność złożenia doku-
mentów (a nie kolejność rejestracji w systemie irk).

UWAGI
• każdy zainteresowany (w tym kandydat, który nie za-

łożył konta) może zapoznać się z zasadami kwalifikacji 
obowiązującymi na wybranym kierunku studiów. otwo-
rzenie okna z opisem studiów umożliwia funkcja katalog 
ze strony startowej irk. przed wyborem kierunku stu-
diów proponujmy kandydatom zapoznać się z opisem. 

• szczegółowa instrUkcja dokonania rejestracji w sys-
temie irk („krok po kroku”) dostępna jest irk oraz pod-
czas realizacji kolejnych kroków rejestracji 

• kandydat nie składa dokumentów przed ogłoszeniem 
wyników postępowania, 
UWAGA: nie dotyczy to kandydatów na wybrane kierun-
ki studiów ii stopnia, jeśli w ich opisie wskazano obowią-
zek, termin i miejsce złożenia określonych dokumentów) 
oraz studiów kulturoznawstwa, gdzie zachodzi koniecz-
ność udokumentowania udziału w realizacji zaintereso-
wań kierunkowych.

• wymagany komplet dokumentów kandydat składa wła-
ściwej komisji po zakończeniu postępowania i ogłoszeniu 
listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. 

• prawo złożenia kompletu dokumentów przysługuje oso-
bom zakwalifikowanym na studia. 

• po złożeniu kompletu dokumentów komisja wręcza kan-
dydatowi decyzję o przyjęciu na studia. 

internetowa rejestracja 
kandydatów

1. system internetowej rejestracji kandydatów irk funk-
cjonuje pod adresem: 

http://irk.umcs.lublin.pl

2. w celu rejestracji kandydat:
• wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów postępowania i akceptuje obowiązujące zasady 
i terminy postępowania rekrutacyjnego;

• zakłada osobiste konto rejestracyjne, którego identyfika-
torem jest numer pesel kandydata;

• wypełnia i zatwierdza kwestionariusz osobowy;
• dokonuje wyboru kierunków studiów;
• wnosi opłatę w określonej wysokości i terminie na indywi-

dualne konto bankowe wygenerowane przez system irk;

3. rejestrację internetową uznaje się za wiążącą, gdy:
• kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne dane,
• zaakceptuje zasady kwalifikacji,
• wniesie opłatę rekrutacyjną i Uniwersytet uzyska potwier-

dzenie bankowe o przelaniu na konto wniesionej opłaty.

4. konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy 
internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdzi-
wych informacji ponosi kandydat.

5. kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemni-
cy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uniwersytet 
nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trze-
cim, w szczególności za zmiany danych w internetowej rejestra-
cji kandydatów autoryzowane osobistym hasłem kandydata.

6. osobiste konto kandydata służy do:
• dokonania i potwierdzenia rejestracji,
• przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji 

dotyczących kolejnych etapów postępowania kwalifika-
cyjnego i wyników tych etapów,

• przekazywania wszelkich innych wiadomości niezbęd-
nych w postępowaniu rekrutacyjnym.
informacje przesłane kandydatowi przy wykorzystaniu 

jego osobistego konta lub wskazanego adresu poczty elek-
tronicznej uważa się za przekazane. Uniwersytet nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata 
z tymi wiadomościami.

7. Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za niemożność 
rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub 
serwerów uniwersyteckich. w takich przypadkach kandy-
dat zgłasza się osobiście do sekretarza komisji rekrutacyj-
nej lub Biura rekrutacji.

Ustalanie	wyniku	postępowania

A.	Wynik	procentowy	z	pisemnego	egzaminu	 
„nowej”	matury:

1% na poziomie p = 1 pkt. rekrutacyjny
1% na poziomie r = 2 pkt. rekrutacyjne
1% z j. obcego zdawanego na poziomie d = 2 pkt. rekrut.

B.	Ocena	z	egzaminu	dojrzałości:
skala ocen 1-6 skala ocen 2-5

ocena punkty 
rekrut. ocena punkty 

rekrut.
dopuszczający/mierny (2) 30
dostateczny (3) 60 dostateczny (3) 50
dostateczny plus (3+) 90 dostateczny plus (3+) 90
dobry (4) 120 dobry (4) 140
dobry plus (4+) 150 dobry plus (4+) 170
bardzo dobry (5) 180 bardzo dobry (5) 200
celujący (6) 200

C.	 Dyplom	matury	międzynarodowej	(IB):
Poziom sL Poziom HL

pkt poziom P pkt poziom r
7 100% 7 100%
6 86% 6 86%
5 72% 5 72%
4 58% 4 58%
3 44% 3 44%
2 30% (poziom zdawalności) 2 30%
1 - 1 0%

INNE ZASADY
„nowa” matura „stara” matura

filologia angielska tylko poziom R;  
j. angielski x 1, j. polski x 0,5

 j. polski x 0,5

filologia germańska j. polski: P x 0,25, R x 0,50  j. polski x 0,5

filologia ukraińska j. ukraiński: P x1,5; Rx2,5 j. ukraiński: P x1,5; 
R x 2,5

slawistyka wybrane języki: P x 1,5;  
R x 2,5

wybrane języki:  
P x 1,5; R x 2,5

lingwistyka  
stosowana

1 język x 0,6; 2 język x 0,4 tab
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O	Wydziale	

W ydział artystyczny jest najmłodszym wydziałem UMcs 
(w 2007 r. obchodził dziesięciolecie istnienia) i naj-
ważniejszym na terenie polski południowo-wschod-

niej ośrodkiem kształcenia artystów, animatorów kultury 
artystycznej oraz kadr dla szeroko pojętego obszaru edukacji 
kulturalnej. jest też wysoko cenionym centrum wymiany do-
świadczeń w dziedzinie kształcenia plastycznego i muzycz-
nego, a także miejscem kształtowania się znaczących w skali 
międzynarodowej inicjatyw w dziedzinie sztuki i edukacji ar-
tystycznej. dzięki stałej współpracy z liczną grupą wybitnych 
specjalistów z różnych dziedzin sztuki i nauki, a także dobrze 
ukształtowanej infrastrukturze technicznej, wydział może się 
poszczycić nowoczesną i atrakcyjną ofertą kształcenia, dają-
cą możliwości rozwoju wszystkim posiadającym uzdolnienia 
artystyczne, a także preferencje do zajmowania się sztuką lub 
pracą pedagogiczną w tym zakresie. o atrakcyjności studiowa-
nia na wydziale artystycznym decydują też liczne możliwości 
spędzania czasu wolnego. wśród propozycji w tym zakresie 
dominuje oferta zachęcająca do czynnego uprawiania sztuki. 
w strukturze wydziału funkcjonują dwa instytuty – instytut 
sztuk pięknych i instytut Muzyki, w których na 7 kierunkach 
kształci się obecnie ponad 700 studentów.

	 Instytut	Sztuk	Pięknych
posiada odrębną bazę dydaktyczną i doświadczoną kadrę 

akademicką. dyrektorem instytutu w kadencji 2005–2009 
jest prof. nadzw. Piotr Lech. instytut zatrudnia 79 pracow-
ników naukowo-dydaktycznych i obejmuje 14 zakładów. 

studia w instytucie sztuk pięknych od roku akademickie-
go 2007/2008 prowadzone są w systemie dwustopniowym 
jako studia i stopnia (licencjackie) oraz uzupełniające stu-
dia ii stopnia (magisterskie). jest to wyrazem dostosowania 
do założeń deklaracji Bolońskiej, która umożliwia zdobywa-
nie wiedzy zgodnie ze standardami europejskimi. kompaty-
bilność i porównywalność programów nauczania z większo-
ścią uczelni europejskich otwiera drogę do kontynuowania 
studiów w innych ośrodkach, także poza granicami kraju 
oraz daje atut w postaci akceptowanego na terenie całej Unii 
europejskiej dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

w instytucie sztuk pięknych prowadzone są trzy kierun-
ki studiów: Grafika, Malarstwo oraz edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk plastycznych. są to kierunki artystyczne, 
kształcące artystów sztuk pięknych, nadające tytuł licencja-
ta na studiach i stopnia oraz magistra sztuki na studiach ii 
stopnia. Grafika i Malarstwo prowadzone są w trybie stacjo-
narnym, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
w trybie stacjonarnym i zaocznym.

w kolegium sztuk pięknych w kazimierzu dolnym, które 
jest ośrodkiem zamiejscowym UMcs, prowadzimy stacjo-
narne studia i stopnia (licencjackie) na kierunkach Grafika 
i Malarstwo.

oferta programowa studiów w naszym instytucie jest stale 
uaktualniana. prowadzimy kształcenie zarówno w zakresie 
sztuk tradycyjnych, warsztatowych, jak i tych współczesnych, 
opartych na nowych mediach. staramy się sprostać potrze-
bom i oczekiwaniom edukacyjnym studentów, którym za-
pewniamy warunki wszechstronnego rozwoju w przyjaznej 
i twórczej atmosferze.

	 Instytut	Muzyki	
obecnie instytut Muzyki składa się z dziewięciu zakła-

dów: chóralistyki, dydaktyki Muzycznej, dyrygentury, 
kształcenia wokalnego, Muzyki organowej, sakralnej 
i improwizacji, Muzyki rozrywkowej, Muzykoterapii 
i edukacji Muzycznej, pedagogiki instrumentalnej oraz 
teorii Muzyki. 

prowadzi studia na dwóch kierunkach: edukacja arty-
styczna w zakresie sztuki muzycznej – kierunku będącym 
propozycją nowoczesnych, szerokoprofilowych studiów 
muzyczno-edukacyjnych, dającym absolwentom szansę 
znalezienia zatrudnienia w wielu obszarach rynku muzycz-
nego i edukacyjnego; jazz i muzyka estradowa – unikato-
wym kierunku dającym możliwość uzyskania kwalifikacji 
zawodowych w zakresie wykonawstwa estradowego.

instytut Muzyki skupia kadrę dydaktyczną złożoną z pe-
dagogów posiadających dorobek artystyczny i naukowy, 
może poszczycić się nową salą kameralną bogato wypo-
sażoną w sprzęt audiowizualny, rozbudowaną ofertą czyn-
nego uprawiania muzyki (chóry, zespoły muzyczne, big-
band) i związanymi z nią licznymi możliwościami udziału 
w życiu koncertowym na uczelni i poza nią. inny aspekt 
wyróżniający naszą placówkę to redagowanie najstarszego 
w polsce muzyczno-pedagogicznego periodyku „wycho-
wanie Muzyczne w szkole” (red. naczelny dr Mirosław 
Grusiewicz), w którym jest także miejsce na publikacje 
studentów. ważnym przedsięwzięciem pozostającym pod 
opieką merytoryczną pracowników instytutu jest projekt 

Wydział
artystyczny

Śpiewająca Polska, w wyniku którego w regionie powstało 
ponad 20 chórów szkolnych, prowadzonych w dużej czę-
ści przez naszych absolwentów. w realizację projektu, jako 
wolontariusze, włączeni są studenci kierunku edukacja 
artystyczna.

Osiągnięcia	absolwentów 
i	studentów	kierunków	
muzycznych 
w	ostatnich	latach

S pecyfika studiów artystycznych pozwala studentom 
na realizację ambicji artystycznych i aktywne uczest-
nictwo w życiu koncertowym. są członkami chóru in-

stytutu Muzyki oraz chóru akademickiego UMcs i z tymi 

zespołami biorą udział w koncertach na Uczelni, na estradzie 
filharmonii, występują na konkursach i festiwalach w kraju 
i za granicą. koncertują jako śpiewacy i instrumentaliści 
w zespołach folklorystycznych i folkowych. Mogą zdobywać 
doświadczenie zawodowe w zespole wokalno-instrumental-
nym camerata lubelska.

wielokrotnie występują w chórach innych uczelni, pro-
wadzonych przez pedagogów instytutu. jako członkowie ze-
społów rozrywkowych i Big bandu wydziału artystycznego 
wielokrotnie występują na różnego typu imprezach. trady-
cją stał się udział w Nocy Kultury, koncertach świątecznych 
i kolędowych, koncertach lubelskiego Festiwalu nauki, wy-
stępach w ośrodkach kultury i kawiarniach artystycznych.

kierunki muzyczne wydziału artystycznego mogą po-
szczycić się wieloma sukcesami swoich studentów i absol-
wentów. na przestrzeni ostatniej dekady wielu z nich od-
niosło sukces zawodowy, najłatwiej dostrzegalny na niwie 
różnorodnych działań artystycznych.

wśród dyrygentów renomowanych zespołów dziecięcych 
i młodzieżowych należy wspomnieć o Dagmarze Matysik, 
autorce wielu sukcesów chóru Szczygiełki w poniatowej, 
laureatce czołowych nagród w konkursach międzynarodo-
wych i ogólnopolskich, a obecnie dyrygentce należącego 
do poniatowskiego ogniska pracy pozaszkolnej chóru mło-
dzieżowego Carduelis. podobnie Izabela Urban, prowadzą-
ca zespół wokalny Sine nomine przy Mdk „pod akacją” 
w lublinie, na swoje konto zapisała wiele wyróżnień w kon-
kursach ogólnopolskich.

w trwającym od trzech lat projekcie ministerialnym 
Śpiewająca Polska w chwili obecnej uczestniczy ponad 30 
zespołów z regionu, z czego 15 jest aktualnie prowadzo-
nych przez absolwentów instytutu Muzyki. niektóre z nich 
zostały wyróżnione zaproszeniem na koncert galowy Ko-
cham Cię Polsko, który odbył się w Filharmonii narodowej 
w warszawie w listopadzie 2008 (Ewa Gmurkowska z chó-
rem Gimnazjum im. M. kopernika w karczmiskach, Iwo-
na Matysiewicz z chórem szkoły podstawowej nr 47 im.  

j. i. kraszewskiego w lublinie). koncertem chórów połą-
czonych dyrygował kpt. Marcin Ślązak, kapelmistrz orkie-
stry reprezentacyjnej wojska polskiego im. j. wybickiego 
w warszawie – absolwent kierunku edukacja muzyczna 
z roku 2000. w bieżącym roku w Filharmonii lubelskiej 
siłami kilkuset chórzystów Śpiewającej Polski (15 chórów) 
dokonano premierowego wykonania Suity kolędowej Rafa-
ła Rozmusa – również absolwenta, a obecnie pracownika 
instytutu, który odniósł kilka sukcesów na niwie muzyki 
filmowej: w 2005 roku wygrał konkurs na skomponowanie 
muzyki do filmu Tryptyk rzymski (narracja krzysztof kol-
berger), skomponował muzykę do serialu dokumentalnego 
Tajemnice Watykanu – największej na świecie produkcji 
filmowej nakręconej na terenie watykanu i zrealizowanej 
na zamówienie tVp1 (film przetłumaczono na 8 wersji 
językowych, a wydanie dVd zyskało miano bestselleru). 
od 2006 roku rafał rozmus figuruje w największej na świe-
cie amerykańskiej bazie danych ludzi filmu iMdB jako 
kompozytor oryginalnych partytur do filmów klasyków 
kina niemego. w minionym roku został wybrany w drodze 
konkursu do skomponowania, na zamówienie Filmoteki 
narodowej, muzyki do jedynego polskiego w całości zacho-
wanego filmu niemego Mogiła nieznanego żołnierza (w reż. 
ryszarda ordyńskiego). w roku 2008 został również zapro-
szony na prezentację filmu Lublin – Lwów. Miasta filmowe 
z własną muzyką podczas festiwalu filmowego w cannes.

spora grupa absolwentów i studentów związała się zawo-
dowo z teatrem Muzycznym, gdzie znajdują zatrudnienie 
w chórze, a niejednokrotnie wykonują partie solowe: tytu-
łowe role Joanny Witos w bajkach Kot w butach i O dwóch 
takich, co ukradli księżyc, czy rola Piotra Preidla w Skrzypku 
na dachu. 

W spominając absolwentów kierunków muzycznych 
ostatnich lat, warto powiedzieć także o absolwentach 
naszego młodego kierunku jazz i muzyka estradowa. 

ich muzyczne projekty są coraz bardziej widoczne w ofercie 
kulturalnej miasta i kraju. trudno szczegółowo monitorować 
ich losy, bo wielu z nich znalazło się w różnych miejscach 
polski. znana jest działalność Piotra Olejnika, autora i wy-
konawcy piosenki poetyckiej, czy też Ilony Rybak – laureat-
ki (z zespołem nana) głównej nagrody w konkursie debiu-
ty na 42. Festiwalu piosenki polskiej w opolu. dość liczna 

nowa sala koncertowa w instytucie Muzyki
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grupa absolwentów i studentów jest widoczna na lubelskim 
muzycznym rynku jazzowym i rozrywkowym. w cyklicz-
nych koncertach w klubach i kawiarniach artystycznych 
można usłyszeć m. in. Anię Michałowską, Dianę Świder, 
Kaję Tyzenhaus, Magdę Kitaszewską, Bartka Cabonia, 
Sebastiana Piecha, Michała Iwanka. inni absolwenci i stu-
denci związani są z muzyką gospel (Sylwia Piotrowska, Da-
wid Nowakowski), pracują jako instruktorzy w zespołach, 
prowadzą warsztaty itp. wielu z nich angażuje się w projekty 
teatrów muzycznych i uczestniczy w programach telewi-
zyjnych. współpracują ze znanymi formacjami lubelskimi 
– Federacją (Katarzyna Wasilewska-Strzałkowska), zespo-
łem Bajm (Maria Dobrzańska), a także tworzą własne ze-
społy: dwootho (wygrana na festiwalu Fama 2008, studenci: 
Marek Tarnowski, Tomasz Piątek), sounds of times (Maks 
Wosk, Piotr Bogutyn, Marek Tarnowski), jazoo – laureat 
festiwalu Fama 2007 (Michał Kowalczyk, Piotr Bogutyn), 
aaron – laureat konkursu kapel bluesowo-rockowych Wielki 
ogień (Tomasz Ośka, Michał Oniszczuk). trudno pamię-
tać o wszystkich sukcesach, ale na pewno warto wspomnieć 
o wyróżnieniu dyplomantki z edukacji artystycznej w zakre-
sie sztuki muzycznej, która uzyskała tytuł najlepszej absol-
wentki wydziału artystycznego oraz drugą lokatę w kon-
kursie na najlepszego absolwenta UMcs (2008 r).

jak widać absolwenci i studenci kierunków muzycznych 
podejmują zróżnicowane działania zawodowe. nie za-
pominajmy, że znaczny odsetek pracuje w szkołach jako 
nauczyciele muzyki, ośrodkach kultury jako instruktorzy 
zespołów i animatorzy kultury, w kościołach jako organiści 
i dyrygenci chórów kościelnych, w różnego rodzaju ogni-
skach muzycznych jako nauczyciele gry na instrumentach, 
a także posiada własne zespoły, zapewniające okoliczno-
ściową oprawę muzyczną. ich działalność jest często mniej 
widowiskowa od działalności estradowej, lecz niewątpliwie 
wnosi pierwiastek sztuki do życia codziennego.

Współpraca	z	zagranicą

W ydział artystyczny UMcs współpracuje z ośrodka-
mi zagranicznymi głównie w ramach programu so-
crates/erasmus. studenci instytutu sztuk pięknych 

oraz instytutu Muzyki mają możność ubiegania się o udział 
w programie wymiany (sM – student mobility), na podsta-
wie bilateralnych umów zawartych w ostatnich latach z na-
stępującymi uczelniami:

1. Université Haute Bretagne, Rennes 2 (Francja)
2. Université de Poitiers (Francja)
3. Winchester School of Art  

(funkcjonująca przy University  
of Southampton)

4. Univerzita Hradec Králové (Czechy)
5. Matej Bel University, Bańska Bystrzyca (Słowacja)
6. University of Siauliai, Szawle (Litwa)
7. Vilniaus Kolegija, Wilno (Litwa)
8. University of Uludag, Bursa (Turcja)
9. New Bulgarian University, Sofia (Bułgaria)

pracownicy wydziału artystycznego biorą także aktywny 
udział w wymianie akademickiej, zgodnie z zasadami tsM 

(teaching staff Mobility) – stanowiącej element programu 
socrates/erasmus. w bieżącym roku akademickim troje 
pracowników instytutu sztuk pięknych wygłosi wykłady 
w partnerskich uniwersytetach – Univerzita Hradec králo-
vé i University of siauliai. My natomiast w semestrze letnim 
będziemy gościć wykładowców instytutu Muzyki z wymie-
nionej uczelni w czechach.

wydział prowadzi też dosyć żywą współpracę z Universi-
ty of edinboro w pensylwanii. w ostatnich latach pobierało 
u nas nauki kilkoro studentów amerykańskich, zaś w tym 
roku za oceanem przebywa na wymianie studentka instytu-
tu Muzyki wa. 
•	pokłosie współpracy z wymienionymi uczelniami 

stanowią także wystawy, np.: – prezentacja Contacts/Kon-
takty, Bruce Gallery of art w edinboro i ack „chatka 
Żaka” (2002, 2003)

•	wystawa grafiki artystów UMcs w galerii autonomicz-
nego Uniwersytetu narodowego Meksyku (2004)

•	wystawy artystów z Universita Hradec králové, ack 
„chatka Żaka” (2006, 2008)

•	prezentacja malarstwa pracowników Uniwersytetu w sza-
wlach, lubelska Galeria ratusz, (2007).

•	planowana wystawa współczesnej grafiki i fotografii aus-
tralijskiej pt. sharing..., która odbędzie się dnia 4 marca 
2009 w kolegium sztuk pięknych w kazimierzu dolnym 
nad wisłą.

W ydział artystyczny kładzie również silny nacisk 
na współpracę z ośrodkami akademickimi z euro-
py wschodniej. na przykład, podczas organizowa-

nego przez nasz wydział iV lubelskiego Forum sztuka-
edukacja (22–24 października 2007) referaty i prelekcje 
wygłosili goście z uczelni ukraińskich: Uniwersytetu pe-
dagogicznego im. Makarenki w sumach, narodowego 
pedagogicznego Uniwersytetu im. M. p. dragomanowa 
w kijowie, charkowskiego Uniwersytetu sztuki, char-
kowskiego narodowego pedagogicznego Uniwersytetu 
im. G. s. skoworody.

Wybitny	absolwent	
Instytutu	Sztuk	Pięknych

Spośród absolwentów Instytutu Sztuk Pięknych Wy-
działu Artystycznego UMCS na uwagę zasługuje zwłasz-
cza ROBERT KUŚMIROWSKI, który w ciągu kilku za-
ledwie lat osiągnął pozycję jednego z najważniejszych 
polskich artystów plastyków.

U rodził się w 1973 roku w łodzi. w latach 1998–2003 
studiował na wydziale artystycznym UMcs sztuki 
plastyczne. w trakcie studiów przez rok przebywał 

na stypendium sokrates/erasmus na uniwersytecie w ren-
nes we Francji. dyplom obronił w 2003 r. w zakładzie 
rzeźby Monumentalnej prof. Sławomira Mieleszki. rok 
wcześniej, jeszcze jako student czwartego roku, zadebiuto-
wał w Galerii Białej. w krótkim czasie dał się poznać jako 
performer, autor instalacji, obiektów, fotografii, rysunków. 

aktualnie na stałe związa-
ny jest z Fundacją Galerii 
Foksal w warszawie oraz 
johnen & schottle w kolo-
nii. w 2003 roku znalazł się 
jako artysta na pierwszym 
miejscu rankingu interne-
towego magazynu „raster”. 
w roku 2005 otrzymał pasz-
port polityki, a w 2007 r. 
artystyczną nagrodę mia-
sta lublina. Uczestniczył 
w kilkudziesięciu wysta-
wach w polsce i za granicą. 
wystawy indywidualne miał m.in. w kunstverein w Ham-
burgu, centrum sztuki współczesnej zamek Ujazdowski 
w warszawie, Muzeum sztuki w łodzi, johnen & schottle 
w kolonii, Migrosmuseum w zurychu, Miami Basel art 
Fair w Usa i wielu innych prestiżowych miejscach. ostat-
nia indywidualna wystawa jego twórczości miała miejsce 
w bunkrze sztuki w krakowie (styczeń–luty 2009). ponad-
to uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych w polsce 
i za granicą. od 2007 roku jest zatrudniony w instytucie 
sztuk pięknych wa UMcs, gdzie prowadzi zajęcia z ry-
sunku, malarstwa oraz intermediów. 

w początkowym okresie twórczości kuśmirowski wyko-
nywał imitacje i atrapy pojedynczych, niewielkich przed-
miotów (znaczek pocztowy, fotografie, druki). jednak jego 
debiut w Galerii Białej w lublinie zdumiewał już swym 
rozmachem. w przestrzeni galerii artysta odtworzył sta-
rą stację kolejową z wykonaną w skali 1:1 kopią wagonu 
towarowego stojącego na bocznicy kolejowej oraz pocze-
kalnią dworcową. całości towarzyszył odpowiednio zmon-
towany dźwięk odgłosów typowych dla kolei. rok póź-
niej w centrum sztuki współczesnej zamek Ujazdowski 
w warszawie stworzył rekonstrukcję wypełnionej wieloma 
przedmiotami pracowni artystycznej z okresu prl. stoso-
wanie w kolejnych ekspozycjach analogicznych zabiegów 
rekonstruowania i kopiowania elementów czerpanych 
z rzeczywistości spowodowało, że krytycy sztuki zaczęli 
nazywać go „geniuszem atrapy”, „genialnym imitatorem”, 
„fałszerzem i manipulatorem rzeczywistości” lub „sztuk-
mistrzem z lublina”. 

Jan Gryka, pracownik zakładu Malarstwa wa UMcs 
i zarazem przyjaciel kuśmrowskiego mówi o nim: Jego ar-
tystyczna aktywność przerasta wszystko, co zdarza się w tej 
materii […] nie wiem, z kim można ją porównywać. Tak 
błyskawicznej kariery w sensie funkcjonowania w sztuce 
światowej jeszcze nie było […]. Tym cenniejszy jest fakt, 
że dał się namówić na powrót do Lublina i jest pracowni-
kiem Instytutu Sztuk Pięknych, co znacząco wpływa na ran-
gę Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie […]. Choć 
minęło od jego dyplomu tak niewiele czasu, to skala przed-
sięwzięć jest imponująca. Uczestniczy w najważniejszych 
wystawach sztuki światowej, jego prace znajdują się w ofi-
cjalnych kolekcjach europejskich i amerykańskich, zaś sam 
artysta zapraszany jest do realizacji wystaw już nie w gale-
riach, ale w muzeach…

 
Wypowiedzi	studentów	 
Instytutu	Sztuk	Pięknych 
Wydziału	Artystycznego	UMCS

P rzede wszystkim atmosfera zajęć 
i organizacja studiów daje ogrom-
ne możliwości. pracujemy w ma-

łych grupach ćwiczeniowych, dla pro-
wadzącego nie jesteś tylko numerkiem 
na długiej liście studentów. wybierając 
studia na wa, możesz być pewna/pew-
ny że wykładowca potraktuje cię jako 
jednostkę, indywidualność. decydując się na studia arty-
styczne, aspirujesz do grona elity intelektualnej. trudno się 
do niej zaliczać, jeżeli ze studiów wyniesiesz wykute sche-
maty. intelektualista jest twórczy, kreatywny, świadomy swo-
jej wiedzy i gotowy na podbój świata! jedną z dróg prowa-
dzących do tego celu jest wa.

Łukasz Serej
student IV roku Edukacji artystycznej  

w zakresie sztuk plastycznych 

W swoim kraju studiuję sztukę oraz 
matematykę. wydział artystycz-
ny UMcs jest jedynym w ofercie 

erasmusa wydziałem niepedagogicznym, 
na którym mogę studiować sztukę z moim 
przygotowaniem edukacyjnym. jest to dla 
mnie istotne, zwłaszcza, że nie mógłbym 
studiować za granicą matematyki. przyje-
chałem do lublina z nadzieją, że spędzę tu wspaniały czas 
i zdobędę ważne życiowe doświadczenie.

Lukáš Vízek
University of Hradec Králové, Czechy  

(przyjechał na WA w lutym 2009)

P odczas pobytu na wydziale artystycz-
nym UMcs mogłam wybrać z całego 
spektrum różnych przedmiotów to, 

co mnie interesowało. Miałam tu lepsze 
warunki, bardziej inspirujące pracownie 
i więcej możliwości pracy w różnych tech-
nikach niż w moim uniwersytecie. wykła-
dowcy byli bardzo otwarci oraz, co ma dla mnie największe 
znaczenie, wierzyli w studentów, motywowali ich i pomagali 
w poszukiwaniu własnej ekspresji. atmosfera na zajęciach 
była niezwykle miła, koledzy byli bardzo pomocni. jestem 
zadowolona z czasu spędzonego w lublinie. poznałam wiele 
nowych technologii i technik plastycznych. to jest powód, 
dla którego zamierzam tu wrócić na następny semestr.

Daniela Toulová
Uniwersytet Hradec Králové, Czechy  

(na WA w I sem. 2008/09)
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Mój	pobyt w lublinie zdecydowanie 
należał do tych, które zmieniają 

życie. nie tylko miałem codzienny kon-
takt z fascynującym środowiskiem stu-
dentów międzynarodowych, nawiązałem 
także przyjaźnie, które trwają do dziś. 
Miałem możliwość studiować na wy-
dziale artystycznym UMcs, uwielbia-
łem pracę pod kierunkiem każdego z uczących mnie wykła-
dowców tego wydziału. zachęcam, bez wahania, każdego 
studenta grafiki do podjęcia studiów na UMcs w zakresie 
Grafiki warsztatowej.

Greg Benninger
student grafiki University of Edinboro  

w Pensylwanii, USA (studia na WA w 2007)

Na wydziale artystycznym spotka-
łam kreatywnych ludzi, o takich 

samych jak moje zainteresowaniach. od-
kryłam też inne metody nauczania sztuk 
pięknych, różne od tych na moim fran-
cuskim uniwersytecie. najcenniejsze dla 
mnie na wa było spotkanie p. Romual-
da Kołodzieja, wspaniałego nauczyciela 
serigrafii oraz p. Wojciecha Mendzelewskiego, nauczyciela 
rzeźby. atmosfera na wydziale była relaksująca. studenci 
w większości przyjaźnie nastawieni i pomocni w adaptacji 
w nowym kraju. chociaż skupiałam się raczej na studiowaniu 
sztuki, jednak wciąż mogę mówić, pisać i czytać po polsku. 
i wciąż pozostaję w kontakcie z moimi kolegami z polski.

Audrey Brouxel
Uniwersitet Rennes2, Francja  

(studia na WA w 2004)

Rozmowy	ze	studentami	
Instytutu	Sztuk	Pięknych	
Wydziału	Artystycznego	UMCS

Rozmowa z Karolem Pomykałą, 
studentem IV roku grafiki, 
Przewodniczącym Samorządu Studentów
Wydziału Artystycznego UMCS

na Wydziale artystycznym jest Pan osobą rozpo-
znawalną – Przewodniczący samorządu, prezes 
Koła naukowego Frakcji suchej, przedstawiciel 
studentów w radzie Wydziału, radzie instytutu, 
radzie Programowej „chatki Żaka”. Lista Pana 
inicjatyw jest imponująca. Proszę pochwalić się naj-
ważniejszymi.

do najważniejszych realizacji 
z pewnością mogę zaliczyć stworzenie 
koła naukowo-artystycznego Frak-
cja sucha, które zajmuje się organi-

•

zowaniem wystaw połączonych z koncertami muzyki oraz 
wyjazd na warsztaty graficzne do szwecji. przedsięwzięcia 
te przerosły pod każdym względem nasze oczekiwania. jed-
nak nie są to wyłącznie moje inicjatywy. sam nie byłbym 
w stanie zrobić czegokolwiek. jest grupa ludzi, z którymi 
od początku współpracuję. są to osoby głównie z iV roku 
grafiki, z którymi na co dzień spotykam się na zajęciach oraz 
wykładowcy wa. 

Wasze wystawy zawsze mają profesjonalną oprawę – plakaty, kata-
logi, zaproszenia. W jaki sposób zdobywacie na to środki finansowe?
jesteśmy przecież studentami grafiki. sami projektujemy 

swoje materiały promocyjne. znamy siłę reklamy, wiemy, 
że katalog ma siłę publikacji, dzięki niemu wystawa trwa 
długo po swoim zakończeniu. jeśli chodzi o środki finanso-
we – mogą być to granty, np. oferowane przez ack „chat-
ka Żaka” albo sponsoring. w tym miejscu muszę wymienić 
panią dziekan wa prof. Urszulę Bobryk, która z całych sił 
wspomaga nasze przedsięwzięcia. Bywało, że ratowała finan-
sowo nasze pomysły, gdy w ostatniej chwili zawiódł sponsor. 
w celu uzyskania większych środków finansowych z fundu-
szy europejskich, razem z przewodniczącą malarskiego koła 
naukowego Agatą Stępniak, założyliśmy stowarzyszenie 
naukowo-artystyczne Szybkie Wrotki. dzięki niemu mamy 
prawne podstawy do sięgania po te fundusze.

studiuje Pan na kierunku Grafika, który daje konkretne przygoto-
wanie zawodowe. czy już teraz zarabia Pan jako grafik i czy jest pan 
zadowolony ze swojego wyboru?

wybór studiów był strzałem w dziesiątkę. z każdym dniem 
utwierdzam się w tym przekonaniu, że studiuję dziedzinę, 
w której się odnajduję, zarówno jeśli chodzi o grafikę warszta-
tową, jak i projektową. jeśli chodzi o projektowanie i zarabianie 
– realizuję już projekty graficzne na zamówienie, współpracu-
ję z jedną z lubelskich agencji reklamowych oraz pracowałem 
jako grafik i scenograf przy 9. letniej akademii Filmowej 
w zwierzyńcu i przy 9. Międzynarodowych dniach Filmu 
dokumentalnego Rozstaje Europy. na studiach wybrałem 
jednak specjalność Grafika warsztatowa ze względu na bez-
pośrednie i fizyczne zetknięcie się z materiałem graficznym, 
jakim jest płyta miedziana czy linoleum. sądzę że poznanie 
najstarszych i podstawowych technik graficznych jest wymo-
giem każdego artysty grafika. wyjątkowość każdej z technik 

warsztatowych jest nieoceniona i nieporównywalna 
z szeroko rozumianą grafiką komputerową. 

czy łatwo pogodzić działalność organizatorską i samo-
rządową ze studiami?

no cóż, nie ukrywam, jest dosyć trud-
no. wiadomo, że w takiej sytuacji muszę 
się trzymać priorytetów, a ponieważ studia 
są najważniejsze, czasami z wielkim bólem 
rezygnuję z uciech życia studenckiego. nie da 

się ukryć że jestem osobą, która nie usiedzi 
na jednym miejscu. Środowisko, które 

skupia wa jest pełne nowych możli-
wości i wyzwań, których nie sposób 
ominąć. dlatego próbuję jak najlepiej 
wykorzystać to, co daje mi studiowa-
nie tutaj. 

•

•

•

jak wygląda przeciętny dzień nieprzeciętnie aktywnego studenta?
no cóż, każdy dzień jest przepełniony pracą od ponie-

działku do poniedziałku. dzień rozpoczyna się od 8 rano, 
a kończy się bardzo różnie, często o 2–3 w nocy. Mam 
bardzo szybki tryb życia, a każdą wolną chwilę staram się 
poświęcić na spanie, co jest najprzyjemniejszą czynnością 
w życiu studenta. 

jakie są Pana kolejne zamierzenia? 

planów jak zwykle jest masa – organizacja kolejnych wy-
staw, przygotowania do „kozienaliów”. jednak priorytetem 
i moim marzeniem jest Festiwal Młodych UMcs, w którym 
będę koordynatorem ogólnopolskich warsztatów rzeźbiar-
skich w lublinie. jest to bardzo duży projekt angażujący 
studentów wa i młodzież z liceów plastycznych. czekamy 
jedynie na pozytywną zgodę z „góry” i ostro zabieramy się 
do przygotowań.

co według Pana można byłoby zmienić na Wydziale artystycznym? 

przede wszystkim chciałbym, i sam staram się to zmienić, 
aby studenci nie ograniczali się jedynie do studiowania, aby 
intensywnie uczestniczyli w życiu Uczelni. aby studia nie po-
legały tylko na zbieraniu zaliczeń. zauważyłem, że studenci 
nie angażują się i nie udzielają z braku struktur organizacyj-
nych dla działalności pozaprogramowej na wydziale. dlatego 
trzeba tworzyć różne koła naukowe dające okazję do wykorzy-
stania ogromnych możliwości spełniania swoich zaintereso-
wań, niekoniecznie związanych ze studiowanym kierunkiem.

Rozmowa	z	Andrzejem	Mosio,	
studentem	IV	roku	Grafiki

czy na iV roku studiowanie może być jeszcze 
pasją czy to już tylko rutyna? 

tak, może być pasją, pod warunkiem, 
że przejmuje sie inicjatywę i nie czeka, aż ktoś 
poda wszystko na tacy. ważne jest wspólne 
działanie w grupie, wspieranie się i motywo-
wanie, a zwłaszcza cała sfera poza zajęciami. 
to właśnie zajęcia są bazą do wymyślania 
różnych imprez artystycznych, przyznaję, 
że często na zasadzie kontrastu i przełamy-
wania schematów. wydział umożliwia nam miejsce do pra-
cy, umożliwia też spotkanie ze wszystkimi z grupy, z którymi 
planujemy projekty.

co daje Panu organizowanie studenckich imprez artystycznych?

im więcej człowiek się udziela, tym więcej zyskuje dla sie-
bie. zdobywam doświadczenie organizacyjne, które mogę 
wykorzystać w przyszłości. obserwuję jak przyjmowane 
są nasze wystawy i akcje, zauważam jak są odbierane, co lu-
dzi przyciąga, a co się nie podoba, jakie błędy popełniam. 
z każdą wystawą nabieram coraz większej pewności siebie. 

dlaczego wybrał pan specjalność Grafika warsztatowa, a nie Grafika 
projektowa, którą wybiera większość? 

na warsztatowej też jest dużo zajęć z projektowania. 
dla mnie ważne jest, że mam możliwość doskonalenia się 

•

•

•

•

•

•

we wszystkich technikach warsztatowych: linorycie, meta-
lu, sitodruku i litografii. na iV roku realizujemy już bar-
dzo zaawansowane i śmiałe projekty. poza tym nie czerpię 
przyjemności, gdy siedzę wiele godzin przed komputerem 
bez możliwości ubabrania się w farbie. schludna robota 
nie jest dla mnie.

jak Pan ocenia, czy na studiach artystycznych najważniejsza jest do-
brze wyposażona pracownia, czy osoba prowadzącego zajęcia? 

dobrze wyposażona pracownia jest ważna, ale nie tak bar-
dzo jak postawa osoby prowadzącej zajęcia. Bardzo ważne jest 
dla mnie, gdy wykładowca potrafi przekazać więcej niż oferuje 
sama technika, gdy zachęca do kreatywnego działania. przy-
kładowo, do założenia grupy artystycznej Frakcja sucha zachę-
cił nas oraz pomógł ad. Bernard Homziuk, zmuszając wręcz 
do stworzenia naszej pierwszej wystawy, od tego praktycznie 
zaczęły się wszystkie nasze akcje. dużym przedsięwzięciem 
było też zorganizowanie przez dr hab. Krzysztofa Szymano-
wicza warsztatów graficznych w Falun w szwecji.

Proszę opowiedzieć o tych warsztatach.

do centrum Graficznego w Falun pojechaliśmy jako gru-
pa sześciu wybranych studentów oraz dwóch opiekunów: dr 
hab. Krzysztof Szymanowicz i mgr Magdalena Bąk. po-
znaliśmy tam nowe techniki, takie jak druk na polimerach 
czy drzeworyt. każdy wykonał projekt i matrycę, a następnie 
odbitki. poznaliśmy tam również wspaniałych ludzi, takich 
jak Achmed Modhir, który prowadzi pracownię w Falun 
oraz Mikaela Kihlmana, który gościł nas w sztokholmie. 

w zasadzie to nie była wycieczka, ale przy-
goda, nie mogliśmy uwierzyć, że tam jeste-
śmy. pomoc w dofinansowaniu wyjazdu 
uzyskaliśmy od pani dziekan prof. Urszuli 
Bobryk, prorektora ds. studenckich dr hab. 
Stanisława Michałowskiego oraz z samo-
rządu studentów UMcs, bez tego nie da-
łoby rady. oczywiście w planach są dalsze 
wyjazdy na warsztaty, na jednym nie po-
przestaniemy. 

•  czy warto studiować na Wydziale artystycznym?

jeśli chce się tworzyć, ma się pomysły 
na projekty i wytrwałość, to wydaje mi się, 
że wydział artystyczny jest bardzo dobry 

miejscem do ich realizacji. trzeba jedynie pamiętać, aby 
nie pozostawać biernym, cały czas działać, rozmawiać z wy-
kładowcami i wspólnie realizować fajne akcje. tego najbar-
dziej życzę młodszym rocznikom.

Rozmowa	z	Agatą	Stępniak,	
studentką	II	roku	edukacji	artystycznej	
w	zakresie	sztuk	plastycznych

dlaczego wybrała Pani studia na Wydziale artystycznym uMcs?

lublin jest położony niedaleko mojego rodzinnego mia-
steczka i są tu stosunkowo niskie ceny utrzymania, w po-
równaniu z innymi miastami w polsce. zawsze marzyłam 
o studiach artystycznych, a wydział artystyczny na UMcs 

•

•

•
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był najbliżej i – co najważ-
niejsze – był tu interesu-
jący mnie kierunek. dla-
tego dołożyłam wszelkich 
starań, aby być tu i teraz. 
dodatkowo, okazało się, 
że na wydziale są dosyć 
wysokie stypendia, zarów-
no naukowe, jak i socjalne, 
z których korzysta bardzo 
wielu studentów.

co podoba się Pani na Wy-
dziale artystycznym?

przede wszystkim poczucie bycia wśród ludzi, których 
łączy wspólna pasja, zamiłowania i wytrwałość w dążeniu 
do realizacji projektów. dotyczy to zarówno studentów, jak 
i wykładowców. 

dlaczego wybrała Pani studia na kierunku edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk plastycznych?

kierunek edukacja artystyczna pozwala na studiowanie 
sztuki i jednocześnie daje uprawnienia pedagogiczne. w przy-
szłości zwiększa to naszą atrakcyjność na rynku pracy.

jak wygląda kształcenie artystyczne na tym kierunku?

kierunek edukacja artystyczna daje nie tylko możli-
wość poznania wszystkich pracowni naszego instytutu, 
ale praktycznie nieograniczony wybór pracowni dyplomo-
wej. jest to bardzo ważne, aby odnaleźć miejsce, w którym 
odkrywa się swój własny świat, swoją drogę w dążeniu 
do dojrzałej działalności artystycznej. najbliższa mi jest pra-
cownia malarstwa u pana dr. hab. Mariusza Drzewińskiego. 
dzięki jego zaangażowaniu i współpracy łatwo jest odkry-
wać tajemnice malarstwa, ale też realizować różne projekty, 
takie jak plenery malarskie, wyjazdy do galerii, wystawy.

czy warto angażować się w różne działania będące poza obowiązu-
jącym programem studiów?

oczywiście, że tak! od nas zależy nasza rzeczywistość. 
Funkcja starościny roku dała mi możliwość integrowania 
roku poprzez różne projekty. na ostatnich wakacjach byli-
śmy na plenerze malarskim w józefowie powiat biłgorajski. 
złożyła się na to nie tylko przychylność władz uczelni z na-
szym opiekunem panem Mariuszem drzewińskim na czele, 
ale także samorządu wydziałowego, prywatnych sponsorów 
oraz władz miasta józefowa. plener pozwolił nam zaprzyjaź-
nić się i zdobyć doświadczenia, które z pewnością będą owo-
cowały w przyszłości. obecnie jesteśmy w trakcie realizacji 
kolejnego projektu plenerowego.

na naszym wydziale pełni Pani również funkcję prezesa Koła na-
ukowo-artystycznego Malarstwa. jak doszło do jego powstania?

założenie koła było efektem pleneru malarskiego w józe-
fowie. zależało nam, by stworzyć bazę do dalszego wspól-
nego malowania i działania. Byliśmy już w warszawie 
w Muzeum narodowym. Mieliśmy własne wystawy, m. in. 
w tomaszowie lubelskim, lublinie, Białej podlaskiej. do-
piero zaczynamy naszą działalność, ale już mamy wiele cie-
kawych pomysłów.

•

•

•

•

•

czy poleciłaby Pani studia na Wydziale artystycznym?
zdecydowanie tak ze względu na niepowtarzalny klimat, 

jaki tworzy się w pracowniach podczas pracy. poza tym, 
wspólne rozmowy, dyskusje, wymiana doświadczeń arty-
stycznych dają poczucie nieograniczonych możliwości, któ-
re stoją przed nami.

Rozmawiała: 
ad. Alicja Snoch-Pawłowska 

Zakład Grafiki Warsztatowej II

Wypowiedzi	studentów	
Instytutu	Muzyki	Wydziału	
Artystycznego	UMCS

S tudiuję edukację artystyczną w zakresie sztuki mu-
zycznej na iii roku. nie jest to mój jedyny kierunek 
studiów, więc mogę porównać sposób nauczania i at-

mosferę panującą na różnych wydziałach Uczelni. jeśli cho-
dzi o wydział artystyczny, skupia się on na studencie, jako 
jednostce, w czym pomaga duża liczba zajęć indywidual-
nych (m.in. instrument, emisja głosu, dyrygowanie, czy-
tanie partytur, czy instrumentacja). kameralność, na któ-
rą wpływ ma także mniejsza liczba studentów na roku, 
owocuje atmosferą ciepłą i serdeczną – studenci znają się 
nawzajem i mogą liczyć na elastyczne podejście wykła-
dowców. Mała liczba osób w grupach sprzyja nauce, stu-
dent otrzymuje więcej uwagi, na której okazanie nauczyciel 
może sobie pozwolić, mając komfort pracy z grupą liczącą 
20, a nie 200 studentów na roku. program nauczania, obok 
zajęć teoretycznych, kładzie nacisk na praktykę – nie tylko 
w obrębie gry na instrumentach czy dyrygowania, ale też 
oferując dużą ilość praktyk studenckich poza Uczelnią. 
pozwalają one na zdobycie doświadczenia i obycia z pra-
cą muzyka i nauczyciela muzyki. trudno byłoby mi mó-
wić obiektywnie o poziomie nauczania, gdyby nie fakt, iż 
miałam okazję wyjechać w ramach wymiany studenckiej 
do stanów zjednoczonych, gdzie studiowałam przez jeden 
semestr na wydziale Muzycznym Uniwersytetu w edinbo-
ro w pensylwanii. Uczęszczając na podobne zajęcia, mogę 
otwarcie przyznać, iż poziom nauczania na UMcs w ni-
czym nie ustępuje temu na zachodzie. nie czułam się „gor-
sza” czy „zagubiona” w kontekście posiadanej przeze mnie 
wiedzy. lekcje gry na instrumencie, dyrygowania czy aran-
żacji, pomimo nacisku na inne aspekty, co jest oczywiste, 
biorąc pod uwagę różnice społeczeństw, wyglądały podob-
nie, stawiając na wszechstronne wykształcenie studenta. 
Mój wyjazd nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc i wyro-
zumiałość wykładowców z mojego wydziału. nie tylko 
napisali oni dla mnie listy polecające, ale także pomogli 
w ponownym wdrożeniu się w obowiązki studenckie i ze-
zwolili na indywidualne zaliczanie przedmiotów tak, abym 
mogła kontynuować naukę bez konieczności ubiegania się 
o przerwę dziekańską. wspomnę też, iż w ostatnim cza-
sie powiększyła się liczba uczelni zagranicznych, z który-

• mi wydział współpracuje, co daje studentom możliwość 
wyjazdu na studia do Francji, anglii, turcji czy na litwę 
w ramach programu sokrates/erasmus. jestem przekona-
na, że studenci aktywni, pragnący rozwijać się i zdobywać 
doświadczenie nie będą zawiedzeni wydziałem artystycz-
nym UMcs. 

Karolina Szymańska
studentka III roku kierunku edukacja artystyczna  

w zakresie sztuki muzycznej

J estem absolwentką kierunku edukacja artystyczna 
w zakresie sztuki muzycznej. Muszę przyznać, że stu-
diowanie muzyki nie wiąże się jedynie ze zdobywa-

niem wyższego wykształcenia. Głębszy wymiar nadaje 
temu rozwijanie nie tylko pasji, talentu, ale również wraż-
liwości każdego studenta. Muzyka jest tchnieniem duszy, 
które jeśli zostanie zauważone, jest nieustannie podsyca-
ne dzięki ogromnemu zaangażowaniu wykwalifikowanej 
kadry nauczycieli akademickich. większość odbywają-
cych się zajęć ma charakter indywidualnego spotkania 
z wykładowcą, a co się z tym wiąże każdy student ma 
pewność, że kształcenie w pewien sposób dostosowane 
jest do jego możliwości i aspiracji. już pierwsze spojrze-
nie na szeroki wachlarz różnorakich zajęć odbywających 
się w toku studiów daje przekonanie, że podjęcie kierun-
ku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej daje 
możliwość wszechstronnego rozwoju w obszarze naj-
piękniejszej ze sztuk, doskonale przygotowuje studenta 
do uprawiania i szerzenia wysokiej kultury, nadając mu 
finalnie tytuł magistra sztuki. osobiście uważam, że czas 
spędzony na pogłębianiu wiedzy o muzyce, wspólne za-
angażowanie w pracę zespołową na zajęciach typu: chór, 
zespoły instrumentalne, ekspresja ruchowa, pozwoliły 
mi nie tylko otworzyć się na treści zawarte w programie 
nauczania, ale także czerpać radość z każdego spotkania 
z muzyką.

Anna Waligóra
absolwentka 2008, 

laureatka nagrody JM Rektora UMCS
dla najlepszego studenta Wydziału Artystycznego 

S tudia na kierunku jazz i muzyka estradowa wspominam 
bardzo mile. Były to trzy wspaniałe – choć okupione 
ciężką pracą – lata. od zawsze wiedziałam, że swoje ży-

cie chcę związać z muzyką. Śpiewam odkąd pamiętam. o tym 
kierunku dowiedziałam się przez przypadek i było to jedyny 
kierunek, gdzie złożyłam „papiery”. każdy kolejny dzień spę-
dzony na wydziale był dla mnie szokiem – pozytywnym szo-
kiem! tu wszyscy się znają, zajęcia prowadzone są w bardzo 
miłej atmosferze. najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby 
„trafić” na bardzo dobrych „przewodników”, których na tym 
kierunku nie brakuje. ja miałam to szczęście – uczyłam się 
od najlepszych i najbardziej wymagających, przez co od świtu 
do zmierzchu siedziałam w ćwiczeniówkach! czasami było 
ciężko, nawet bardzo, ale opłaciło się!! dzięki wielu wspa-
niałym przewodnikom i ciężkiej pracy (której jeszcze wiele 
przede mną) stałam się „niezależną” wokalistką.

na kierunku jazz i muzyka estradowa jest coś, co osobi-
ście nazywam ,,wybitną opieką nad studentem”. dzięki wie-
lu indywidualnym zajęciom każdy z nas mógł rozwiązywać 
swoje muzyczne problemy, rozwijać się i iść do przodu. 

dzięki takim zajęciom jak instrumentacja i aranżacja 
czy akompaniament z improwizacją piszę aranżacje, kom-
ponuję, mogę tworzyć własne utwory i dzielić się moją mu-
zyką z ludźmi – to jest piękne! Żaden inny kierunek tego 
nie umożliwi.

podczas studiów miałam możliwość brania udziału 
w wielu koncertach i imprezach kulturalnych. na kierunku 
jazz i muzyka estradowa funkcjonuje big-band, w którego 
próbach uczestniczyłam. efekty wspólnej pracy prezento-
wane były na koncertach.

dzięki takiej praktyce zdobyłam doświadczenie, którego 
nie zdobyłabym w żaden inny sposób. obecnie mogę speł-
niać swoje muzyczne marzenia. z moim zespołem pracu-
jemy nad utworami autorskimi. zawdzięczam to studiom, 
cudownym przewodnikom i ciężkiej pracy! 

polecam wszystkim studia na wydziale artystycznym!

Magdalena Kitaszewska
absolwentka kierunku jazz i muzyka estradowa, 2007 

Koncert chóru Kantylena i zespołu instrumentalne-
go studentów kierunku jazz i muzyka  
estradowa instytutu Muzyki Wa uMcs
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Wydział
biologii i nauk o ziemi

O	Wydziale

H istoria wydziału Biologii i nauk o ziemi, najstarszego 
wydziału Uniwersytetu Marii curie-skłodowskiej, za-
częła się 23 października 1944 roku, kiedy to dekretem 

pkwn powołany został w lublinie Uniwersytet Marii cu-
rie-skłodowskiej. 

1 października 1952 roku wydział Matematyczno-przy-
rodniczy podzielił się na 2 wydziały: wydział Matematycz-
no-Fizyczno-chemiczny i wydział Biologii i nauk o ziemi. 
organizatorem i pierwszym dziekanem wydziału Biologii 
i nauk o ziemi został prof. dr Franciszek Uhorczak.

dzisiaj wydział tworzą: instytut Biologii, instytut Mikro-
biologii i Biotechnologii, instytut nauk o ziemi oraz zakład 
Biochemii. wydział zatrudnia obecnie 221 pracowników 
naukowo-dydaktycznych i 8 dydaktycznych; kształci stu-
dentów na 5 kierunkach: biologia, biotechnologia, geografia, 
ochrona środowiska, turystyka i rekreacja; i 11 specjalno-
ściach na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, pody-
plomowych i doktoranckich. kierunki te uzyskały akredy-
tację zarówno Uniwersyteckiej komisji akredytacyjnej oraz 
państwowej komisji akredytacyjnej, a turystyka i rekreacja, 
kierunek utworzony w roku akademickim 2008/2009, bę-
dzie wkrótce ubiegał się o ten znak jakości kształcenia.

pracownicy wydziału prowadzą badania naukowe 
we współpracy z licznymi krajowymi i zagranicznymi ośrod-
kami naukowymi. programy wymiany oraz osobiste kon-
takty naukowe pracowników owocują licznymi wyjazdami 
kadry i studentów do zagranicznych ośrodków naukowych. 
ponadto wyniki prowadzonych badań mają bardzo duże 
znaczenie, zarówno dla lubelszczyzny, jak i (dzięki współ-
pracy ze wschodnimi ośrodkami), obszarów pogranicza.

	 Instytut	Biologii
w zakładach instytutu Biologii UMcs prowadzone 

są liczne prace badawcze obejmujące bardzo szerokie spek-
trum zagadnień naukowych. rezultaty wielu z nich znajdu-
ją pośrednie lub bezpośrednie zastosowanie w działaniach 
na rzecz rozwoju regionu i jego społeczności. wśród wielu 
tematów badawczych wymienić można między innymi:
−	 Uzyskanie mieszańców międzygatunkowych truskaw-

ki i poziomki, posiadających najwartościowsze cechy 
użytkowe gatunków wyjściowych. Badania znajdują się 
już na etapie doświadczeń polowych.

−	 Badania nad opracowaniem nowych metod leczenia pa-
daczki i innych schorzeń neurologicznych we współpracy 
z Uniwersytetem Medycznym w lublinie.

−	 Monitoring w skali regionu i kraju gatunków owadów z ro-
dzaju kuczmany, przenoszących groźną wirusową choro-
bę „niebieskiego języka” u zwierząt przeżuwających.

−	 ocena różnorodności gatunkowej fauny płazów, gadów 
oraz niektórych bezkręgowców, jako gatunków wskaźniko-
wych jakości środowiska przyrodniczego lubelszczyzny.

−	 Badania populacji susła perełkowanego w Świdniku, któ-
re doprowadziły do wypracowania kompromisowej kon-
cepcji budowy lotniska, zgodnej z interesami ochrony 
tego rzadkiego gatunku.

−	 ocena stanu środowiska przyrodniczego lubelszczyzny 
oraz jego zagrożeń na podstawie wyników badań licheno-
logicznych, ekologicznych (zbiorniki wodne, torfowiska, 
lasy) i fitosocjologicznych.

−	 Udział w pracach nad stworzeniem systemu obszarów 
chronionych „natura 2000” w województwie lubelskim.

	 Instytut	Mikrobiologii	i	Biotechnologii
−	 opracowanie technologii produkcji biopreparatu do za-

pobiegania próchnicy zębów i oczyszczania protez zę-
bowych – projekt badawczy, finansowany z narodowego 
centrum Badań i rozwoju – współpraca z zakładem 
stomatologii zachowawczej Uniwersytetu Medycznego 
w lublinie i laboratorium Farmakologii stomatologicz-
nej arkona w lublinie. 

−	 opracowanie technologii produkcji biopreparatów bak-
teryjnych zwiększających produktywność roślin w rol-
nictwie zrównoważonym – współpraca z Uniwersytetem 
przyrodniczym w lublinie i państwowym instytutem 
Uprawy, nawożenia i Gleboznawstwa w puławach. 

−	 produkcja szczepionek mikrobiologicznych wzmagają-
cych wzrost roślin i ich ochronę przed patogenami jak 
również wspomagających remediację gleb skażonych me-
talami ciężkimi – współpraca z państwowym instytutem 
Uprawy, nawożenia i Gleboznawstwa w puławach. 

−	 ocena stanu układu odpornościowego ludzi z chorobami 
nowotworowymi oraz przewlekłymi zakażeniami wiru-
sowymi i bakteryjnymi – współpraca z Uniwersytetem 
Medycznym w lublinie i państwowym instytutem wete-
rynaryjnym w puławach.

−	 ocena wrażliwości na leki przeciwnowotworowe poszcze-
gólnych przykładów nowotworów człowieka – badania in 
vitro – współpraca z Uniwersytetem Medycznym w lublinie 
i państwowym instytutem weterynaryjnym w puławach.

−	 immunochemiczna charakterystyka gatunków bakte-
rii z rodzaju Aeromonas – patogenów ryb – współpraca 
z zakładem Biologii i chorób ryb Uniwersytetu przyrod-
niczego w lublinie oraz zakładem chorób ryb państwo-
wego instytutu weterynaryjnego w puławach.

−	 transformacja terpenów przy użyciu grzybów i wykorzy-
stanie otrzymanych produktów w przemyśle perfumeryj-
nym i medycynie. 

−	 diagnostyka i zapobieganie chorobom wywoływanym 
przez pierwotniaki.

	 Instytutu	Nauk	o	Ziemi
w instytucie nauk o ziemi UMcs podejmowane są ba-

dania aktualnego stanu i zachodzących procesów związa-
nych z funkcjonowaniem środowiska geograficznego polski 
i terenów sąsiednich. wykonywane opracowania dotyczą 

analizy elementów środowiska geograficznego, wzajem-
nych powiązań między nimi oraz oceny wpływu działalno-
ści gospodarczej człowieka na środowisko. szeroki zakres 
podejmowanych badań wynika ze specjalizacji poszcze-
gólnych jednostek instytutu w zakresie: geomorfologii, 
hydrologii, meteorologii i klimatologii, gleboznawstwa, 
kartografii, geografii społeczno-ekonomicznej, turystyki 
i rekreacji oraz geograficznych systemów informacyjnych.

interdyscyplinarne badania prowadzone w inoz mają 
aspekt naukowy i praktyczny. prowadzone są w oparciu 
o badania terenowe poszczególnych składowych środo-
wiska – rzeźby powierzchni terenu, gleb, wody, zjawisk 
meteorologicznych oraz analizy użytkowania terenu. 
w laboratoriach wykonywane są analizy dotyczące stanu 
poszczególnych elementów środowiska, na podkreślenie 
zasługują: datowania osadów metodą termoluminescen-
cyjną, analizy pyłkowe osadów jeziorno-torfowiskowych, 
analizy hydrochemiczne wód, analizy gleb. prowadzone 
są ciągłe obserwacje i pomiary (np. meteorologiczne, 
stanu wód podziemnych i powierzchniowych, wydaj-
ności źródeł) w obszarach cennych przyrodniczo (parki 
narodowe – rpn i ppn – i krajobrazowe), intensywnie 
zagospodarowanych (górnictwo), zmeliorowanych (ka-
nał wieprz-krzna) i zurbanizowanych (obszary miast). 
opracowane zostały plany zagospodarowania obszarów 
chronionych, strategia wykorzystania i ochrony wód 
w dorzeczu Bystrzycy, zinwentaryzowano źródła i jeziora 
oraz prowadzono ocenę wykorzystania turystyczno-re-
kreacyjnego wybranych obszarów. wyniki badań są sys-
tematycznie prezentowane na konferencjach naukowych, 
spotkaniach roboczych z przedstawicielami administra-
cji terenowej i instytucji zajmujących się ochroną środo-
wiska. wydawane są opracowania monograficzne do-
tyczące wybranych obszarów, atlasy, mapy turystyczne 
i tematyczne (np. mapy hydrograficzne, sozologiczne, 
geologiczne). 

prace badawcze doprowadziły do dobrego udokumentowa-
nia stanu środowiska i jego przydatności dla rozwoju tury-
styki i rekreacji, ochrony środowiska, produkcji zdrowej żyw-
ności oraz wskazania terenów pod inwestycje przemysłowe 

i urbanizacyjne. jednocześnie zarejestrowane zostały obiekty 
cenne przyrodniczo z zakresu przyrody nieożywionej oraz 
opracowywane są wskazania dotyczące ich ochrony (źródeł, 
obszarów podmokłych, skał, dolin, obszarów lessowych). 

	 Zakład	Biochemii

Z akład Biochemii w oparciu o międzynarodowe umo-
wy UMcs podpisal szczegółową umowę o współpra-
cy z Uniwersytetem idaho i Uniwersytetem chung-

buk, w ramach których corocznie na 2 lub 4 miesięczne 
praktyki wakacyjne wyjeżdża od 4 do 8 studentów wy-
działu Binoz. niektórzy z nich dostają możliwość pod-
jęcia studiów doktoranckich na uczelni amerykańskiej. 
przewidywana jest również wymiana kadry naukowej, 
która będzie prowadziła zajęcia dydaktyczne na siostrza-
nych uczelniach oraz uczestniczyć będzie we wspólnych 
projektach badawczych.

zakład Biochemii UMcs od wielu lat specjalizuje się 
w badaniach związanych z kierunkowym rozkładem 
wszystkich składników ligninocelulozy. kompleks ligni-
nocelulozowy jest podstawowym składnikiem roślin jed-
no- i wieloletnich, makulatury, produktów ubocznych 
przemysłu drzewnego i celulozowego. jest najbogatszym 
odnawialnym, w dużym stopniu nie wykorzystanym, su-
rowcem energetycznym oraz stanowi potencjalne źródło 
pasz, a po odpowiednim przetworzeniu również żywności. 
Badania prowadzone są na kilku modelach doświadczal-
nych związanych z problemami. • wykorzystania biokon-
wersji ligninocelulozy do szeregu niskocząsteczkowych 
produktów o szerokim zastosowaniu w wielu gałęziach 
przemysłu, w tym farmaceutycznego, spożywczego i ko-
smetycznego. • Funkcji procesów proteolitycznych w pro-
cesach dojrzewania biokatalizatorów. • proces proteolizy 
odgrywa ważną rolę zarówno w procesach katabolicznych, 
jak też regulatorowych, jego wynikiem może być całkowi-
ta hydroliza łańcuchów polipeptydowych lub jedynie usu-
nięcie niektórych sekwencji aminokwasowych. 

większość badań prowadzonych w zakładzie Biochemii 
UMcs jest zgodna w większości z priorytetami 7. progra-
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mu ramowego Ue (ii: Żywność, rolnictwo, rybołówstwo 
i biotechnologia, iV: nanonauki, nanotechnologie, mate-
riały i nowe technologie produkcyjne, Vi: Środowisko), 
strategicznymi obszarami badawczymi krajowego pro-
gramu ramowego (ii: Środowisko, Vi: nowe materiały 
i technologie, Viii: energia i jej zasoby), a także strategią 
rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020 
(dziedzina strategiczna Vii: ochrona środowiska) i re-
gionalnym programem operacyjnym województwa lu-
belskiego na lata 2007-2013 (op 6: Środowisko i czysta 
energia). 

ponadto wyniki prowadzonych badań mają bardzo 
duże znaczenie zarówno dla lubelszczyzny, jak i, dzięki 
współpracy ze wschodnimi ośrodkami, dla obszarów po-
granicza.

Organizacje	studenckie
• STUDENCKIE	 KOŁO	 NAUKOWE	

BIOLOGÓW (w skrócie sknB) 
powstało w roku 1950. obec-
nie zrzesza 34 członków. 
w skład sknB wchodzą 
cztery sekcje tematyczne:

− Sekcja	botaniczna
w ramach działalności sekcji 

botanicznej studenci zajmują się flo-
rystyką i ekologią roślin. ponadto biorą oni udział w wy-
jazdach terenowych, a także w konferencjach naukowych. 
członkowie sekcji zawsze mogą liczyć na fachową pomoc 
opiekuna, co jest szczególnie istotne podczas oznaczania 
trudnych taksonów roślin.

− Sekcja	Entomologiczna
w ramach działalności sekcji entomologicznej pro-

wadzone są hodowle chrząszczy należących do rodziny 
kusakowatych (Staphylinidae). celem naszych hodowli 
jest poznanie wszystkich stadiów rozwojowych tej grupy 
owadów, jak dotąd bardzo słabo zbadanych. dodatkowo 
studenci mogą prowadzić badania terenowe wybranych 
obszarów województwa lubelskiego. w okresie wakacyj-
nym odbywają się kilkudniowe wyjazdy, podczas których 
członkowie sekcji poznają nowe ciekawe miejsca i prowa-
dzą badania faunistyczne.

− Sekcja	Ornitologiczna
do działalności sekcji ornitologicznej należy prowadze-

nie obserwacji i badań nad ptakami lubelszczyzny. zajęcia 
odbywają się w terenie. podczas zająć początkujący człon-
kowie sekcji uczą się rozpoznawać poszczególne gatunki 
ptaków, a także poznają ich biologię. w roku 2007 studenci 
brali udział w obozie w kaliszanach, a także w akcji liczenia 
wodniczki (Acrocephalus paludicola). dodatkowo członko-
wie sekcji ornitologicznej pomagają w badaniach prowadzo-
nych przez zakład ochrony przyrody UMcs nad perkozem 
rdzawoszyim (Pediceps grisegena). 

− Sekcja	Teriologiczna
sekcja teriologiczna zajmuje się badaniami nad nietope-

rzami, gryzoniami, a także nad drobnymi ssakami drapież-
nymi. Badania trwają cały rok. w okresie zimowym studenci 
uczestniczą w liczeniu hibernujących nietoperzy, natomiast 
latem odbywają się kilkudniowe wyjazdy terenowe, podczas 
których przeprowadza się odłowy nietoperzy lub gryzoni 
w celu ocenienia ich liczby na danym obszarze. 

J ednym z wielu kół naukowych powstałych po utworze-
niu Uniwersytetu Marii curie-skłodowskiej jest STU-
DENCKIE	KOŁO	NAUKOWE	GEOGRAFÓW działające od prze-

szło 50 lat. założycielem oraz wieloletnim kuratorem był 
prof. dr hab. Adam Malicki, koło nosi też jego imię.

przez dziesięciolecia działalność w kole pozwalała roz-
wijać się studentom na wielu płaszczyznach umożliwiając 
tworzenie swoich pierwszych opracowań naukowych. 
przez struktury sknG przeszło wielu utalentowanych 
geograficznych pasjonatów, często dając przykład kolej-
nym falom geograficznych zapaleńców. wielu spośród 
członków koła pozostało wartościowymi pracownikami 
Uniwersytetu, pozostawiając niemały dorobek w publiko-
wanych niegdyś zeszytach naukowych. 

obecnie cele i kierunek działalności koła podlega prze-
kształceniu. w zależności od liczby członków i ich zapału 
kontynuowane są krajoznawcze wyprawy zarówno o cha-
rakterze ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. warto 
również wspomnieć o niemałej tradycji krajoznawczej 
zapoczątkowanej wiele lat wcześniej i wyprawach do ta-
kich państw i regionów jak: austria i Holandia (1966), 
Bajkał (1968), Bliski wschód (1973), rumuńskie karpaty 
(1977), afryka (1979), norwegia (1985), Morawy i turcja 
(1994) oraz krym i „wyprawa koleją transsyberyjską” 
– Moskwa – Bajkał – kijów (2004). podstawowym ob-
szarem, gdzie sknG skupia swoje badania jest roztocze 
i pojezierze łęczyńsko-włodawskie, ale również Biesz-
czady, pieniny i tatry. pomimo wysokich kosztów wszel-
kich wypraw, studenci nie pozostają bierni i nawet w ob-
liczu trudnej sytuacji finansowej UMcs podejmują takie 
inicjatywy, jak m.in. wyprawa do kazachstanu w 2005 
roku czy zrealizowana rok później wyprawa do Maroka. 
w roku 2007 członkowie koła udali się w 66 dni dookoła 
azji (m.in. chiny, nepal, indie, pakistan, iran).

Uczestnicy wypraw organizują pokazy fotografii i slaj-
dów przyciągające często sporą widownię. członkowie 
koła aktywnie uczestniczą w ogólnopolskim ruchu stu-
denckim, biorąc udział w ogólnopolskich konferencjach 
naukowych organizowanych przez inne ośrodki naukowe. 
w 2008 roku sknG było organizatorem XXii ogólno-
polskiego zjazdu studenckich kół naukowych Geogra-
fów. impreza odbyła się w pszczelińcu koło krasnobrodu, 
na którą przybyli studenci reprezentujący wszystkie liczą-
ce się ośrodki naukowe w polsce. 

członkowie koła mają szansę poszerzać swoją wiedzę 
teoretyczną i praktyczną, biorąc udział w badaniach nauko-
wych inicjowanych przez zatrudnionych w instytucie nauk 
o ziemi pracowników. tradycją dla sknG stały się obozy 
integracyjne dla studentów pierwszego roku, organizowane 
na terenie roztoczańskiej stacji naukowej UMcs w Gucio-
wie. działalność koła przyczynia się do wzrostu zaintereso-

wania wśród młodzieży licealnej studiami geograficznymi 
oraz samą geografią jako interesującą dziedziną nauki.

Paweł Baran
Przewodniczący SKNG

• STUDENCKIE	 KOŁO	 NAUKOWE	 BIOCHEMIKÓW powstało 
w 1968 roku przy zakładzie Biochemii. koło liczy od 20 do 50 
osób (w zależności od rocznika). członkowie koła organizują 
otwarte zebrania z udziałem prelegentów zarówno ze środo-
wiska UMcs, jak i z innych środowisk naukowych, przedsta-
wiają także własne referaty oraz redagują gazetkę „ścienną” 
o nazwie Homo genizator i jednodniówkę pod tą samą nazwą. 
Biorą udział w pracach doświadczalnych prowadzonych w la-
boratoriach zakładu Biochemii, w ramach „treningu” przed 
pracą magisterską. często są to eksperymenty według ich po-
mysłów wyjściowych. koło prowadzi kilka takich studenckich 
programów badawczych, m.in. bioróżnorodność grzybów, 
biochemia grzybów entomopatogennych, biochemia grzybów 
ze środowisk antropogenicznych, bioluminescencja grzybów 
oraz odporność grzybów na stres. Uczestniczą w ogólnopol-
skich seminariach studenckich kół naukowych (m. in. ogól-
nopolskim seminarium studentów i doktorantów Biotechno-
logia Środowiskowa – 2005, 2006, 2007 i 2008; ogólnopolskim 
seminaria kół studentów Biotechnologii assB – 2005, 2006 
i 2007; w Międzynarodowych sympozjach Młodych przyrod-
ników Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska – interdy-
scyplinarne spotkanie młodych przyrodników w zielonej Górze 
– 2007; w international scientific conference for students and 
aspirants Youth and Progress of Biology w ivan Franko natio-
nal University of lviv na Ukrainie – 2008). w ramach tych wy-
jazdów ćwiczą różne typy prezentacji – prezentacja posterowa, 
prezentacja ustna czy krótki wykład tematyczny. nawiązują 
również kontakty z członkami innych kół naukowych. pomaga-
ją w organizacji zjazdów (ostatnio zjazd ptBioch w lublinie) 
i imprez (np. „dni przyrodnika” czy „dni otwarte wydziału”) 
zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich. Biorą także udział 
w corocznych, letnich obozach naukowych (ostatnio w nowej 
serii, dębno podhalańskie – 2005, 2006, 2007 i 2008; do 2004 
roku seria 10 obozów w jastarni na półwyspie Helskim). nie-
które wyniki badań eksperymentalnych są przedmiotem pu-
blikacji naukowych, głównie w formie posterów (co najmniej 
6–8 rocznie) i artykułów w materiałach pozjazdowych (co 
najmniej 1–3 rocznie). wyniki badań nad grzybami, otrzyma-
ne w trakcie obozów naukowych na podhalu zostaną wydane 
w postaci Podręcznego atlasu grzybów Podhala Nowotarskiego 
(na wzór wydanego po obozach w jastarni Podręcznego atlasu 
grzybów Półwyspu Helskiego). na ukończeniu są również pra-
ce nad „dużym” Atlasem grzybów Półwyspu Helskiego, plonem 
dziesięcioletnich obozów naukowych w tamtej lokalizacji. ko-
lejne pomysły rozwijają się „jak grzyby po deszczu”...

• STUDENCKIE	KOŁO	NAUKOWE	BIOTECHNOLOGÓW	„MIKRON” 
rozpoczęło działalność w roku 1988. od początku działalno-
ści skupiało studentów pełnych pasji i pomysłów na to, jak 
zagospodarować czas, przestrzeń i chemiczne odczynniki 
zlokalizowane w zakładzie Biochemii – bo tam od zarania 
ma swoją siedzibę. koło to przede wszystkim ludzie, którzy 
je tworzą. pożądana jest równowaga pomiędzy indywiduali-

stami i pasjonatami a trzeźwo myślącymi realistami. pierw-
si poddają pomysły do realizacji, drudzy szacują finanse 
i oceniają szanse powodzenia projektów. a takowych w kole 
w ciągu tych lat kilkunastu było wiele. Mniej lub bardziej 
trafionych, ale zawsze wykonywanych z ogromnym zaanga-
żowaniem. przed laty, ze ścieków pod budynkiem chemii, 
gdzie wiadomo, spływają toksyny przeróżne, grupa studen-
tów wyizolowała i pieczołowicie wyprowadziła czyste li-
nie szczepów bakteryjnych z nadzieją, że odkryją bakterie 
o nowych, nieznanych dotąd właściwościach biochemicz-
nych do rozkładu różnych związków. Bakcyla złapali także 
ich następcy i w ten sposób lawiną ruszyły śmiałe projekty 
mikrobiologiczne. wszystko w skromnych warunkach labo-
ratoriów zakładu Biochemii, dzięki życzliwości i hojności 
pracowników zakładu. 

tak członkowie koła odkrywali tajemnice pracy naukowo-
badawczej, uczyli się obserwacji, wyciągania wniosków, pla-
nowania eksperymentów, wytrwałości i cierpliwości. część 
projektów była bowiem ochoczo wznawiana ze względu na wy-
mierne efekty. szczególnym powodzeniem cieszy się coroczne 
warzenie piwa marki „Mikron” – jasne, długo warzone. piwo 
powstaje we współpracy z Browarami lubelskimi „perła”. 

działalność koła nie ogranicza się jednak do samodo-
skonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy jedynie jego 
członków. koło czynnie zajęło się popularyzacją wiedzy 
z dziedziny biotechnologii i dziedzin pokrewnych wśród ca-
łej braci studenckiej i nie tylko. już po raz trzeci w roku 2008, 
pozyskując sponsorów i rzeszę chętnych, ruszyła inicjatywa 
seminarium kół naukowych zakrojona na skalę ogólnopol-
ską. tym razem gościliśmy w zwierzyńcu (09-11.05.2008), 
a tematem wykładów i dyskusji były Cztery kolory biotechno-
logii. pod tym samym tytułem wydany został folder pokon-
ferencyjny zawierający abstrakty wygłoszonych prezentacji. 
ponadto koło aktywnie uczestniczy w życiu akademickim 
uczelni, zaznaczając swą obecność podczas „dni otwar-
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tych” czy „dnia przyrodnika”, jak też w życiu społeczności 
lubelskiej, organizując wycieczki do zakładów pracy wyko-
rzystujących biotechnologię w praktyce.

tak intensywna aktywność wielokrotnie zaowocowała 
sukcesami naszych członków na forum akademickiego sto-
warzyszenia studentów Biotechnologii (assB). 

ludzie są tu nieprzeciętni – fajnie się z nimi pracu-
je i nie tylko... – bo studenci w kole potrafią się też bawić. 
spontanicznie zorganizowany, po raz pierwszy w 2008 roku, 
Bal Biotechnologa doczekał się powtórki, a ponieważ zaba-
wa była przednia, impreza zyska zapewne status cyklicznej.

szczegółowe informacje o kole i konsultacje naukowe 
znajdują się na Mikronowej stronie pod adresem: www.mi-
kron.umcs.lublin.pl.

• STUDENCKIE	 KOŁO	 NAUKOWE	
MIKROBIOLOGÓW	„BAKCYL” działa 
przy zakładzie Genetyki i Mikro-
biologii. koło zrzesza prawdziwych 
pasjonatów mikrobiologii, genety-
ki i biotechnologii. studenci mogą 
rozwijać tu swoje zainteresowania 
i zgłębiać wiedzę przez realizację 
projektów badawczych, wykłady i prezentacje, a także przez 
wyjazdy na różne konferencje w całej polsce. Mamy rozpoczę-
tych kilka projektów, ale jeśli ktoś przyjdzie ze swoim pomysłem 
i będzie on w granicach naszych możliwości, to zawsze moż-
na zacząć następny projekt – mówi dr jerzy wielbo opiekun 
koła naukowego „Bakcyl”. projekty badawcze są realizowane 
w kilkuosobowych grupach, co bardzo dobrze rozwija umie-
jętność pracy w grupie; jest również możliwość prowadzenia 
projektów jednoosobowych. wszystkie projekty prowadzone 
są w zakładzie Genetyki i Mikrobiologii. pracuje tu bardzo 
wielu wybitnych naukowców, którzy chętnie pomagają człon-
kom koła. panuje tu bardzo miła atmosfera, co sprzyja rozwo-
jowi studentów. Zapraszamy bardzo serdecznie do działalności 
w naszym Kole. Jest to świetna zabawa, a jednocześnie dobry 
sposób na naukę – mówi Monika Dźwierzyńska, przewodni-
cząca koła naukowego „Bakcyl”.

• STUDENCKIE	KOŁO	FOTOGRAFII	
PRZYRODNICZEJ istnieje na wy-
dziale Biologii i nauk o ziemi 
od kwietnia 2008 roku. obecnie 
zrzesza 35 członków różnych kie-
runków i wydziałów. działalność 
koła opiera się przede wszyst-
kim na organizowaniu wyjazdów 
plenerowych, warsztatów foto-
graficznych, gdzie studenci mają okazję wykazać się swoimi 
umiejętnościami. koło pozwala na zgłębianie tajników dobrej 
fotografii oraz omawianie własnoręcznie wykonanych zdjęć. 
efekty pracy prezentowane są na wystawach, między innymi 
w Galerii „pod palmą” w holu instytutu Mikrobiologii i Bio-
technologii oraz ack chatka Żaka. studenci mają również 
okazję udziału w prelekcjach znanych fotografów lokalnych 
oraz współpracy ze związkiem polskich Fotografów przyrody. 

szczegóły działalności skFp oraz aktualności można zna-

leźć na oficjalnej stronie koła: skfp.ovh.org

Rada	Wydziałowa	
Samorządu	Studentów

W ydział Biologii i nauk o zie-
mi to tak naprawdę dwa 
budynki w dwóch częściach 

miasta. Budynek instytutu nauk 
o ziemi znajduje się przy ulicy 
kraśnickiej dość skrzętnie ukry-
ty pomiędzy rzeźbami studentów 
wydziału artystycznego „zielony 
budynek”. ania, studentka ii roku 
geografii opowiada: Gdy przyszłam tu pierwszy raz, trafiłam 
najpierw na Wydział Artystyczny. Strasznie to poplątane i rze-
czywiście ciężko trafić, ale kiedy się w końcu udało, to co zoba-
czyłam przerosło wszelkie moje oczekiwania. trudno się dziwić, 
bo budynek instytutu nauk o ziemi i instytut Biotechnologii 
i Mikrobiologii to, po wydziale humanistycznym, najnowszy 
i najlepiej wyremontowany budynek na Uniwersytecie. 

na pierwszy rzut oka budynek przy ulicy akademickiej 
nie wydaje się przyjazny, a to za sprawą starych drzwi, ob-
skurnej elewacji. ale to już niedługo stanie się przeszłością, 
podobnie jak schody przed wydziałem, stary podjazd dla nie-
pełnosprawnych i stare okna. a to wszystko dzięki nowym 
władzom wydziału, które dbają o jego rozwój i o to, żeby 
w miarę możliwości go odnawiać. 

na wydziale panuje bardzo przyjemna atmosfera. od wej-
ścia witają studentów miłe i uczynne panie szatniarki, a pani 
z portierni zawsze udzieli potrzebnej informacji. One na-
prawdę się nami przejmują. Widzą kiedy mamy gorszy dzień, 
często dopytują się, jak tam egzamin czy kolokwium. Widać, 
że interesuje ich nasz los – opowiada Maciek, student iii roku 
biologii. No i nie robią takich problemów z powodu urwanego 
wieszaczka jak na innych wydziałach – dodaje Bartek, kolega 
Maćka z roku. podobnie wypowiadają się studenci o paniach 
z biblioteki: Zawsze doradzą, nawet jak nie znam tytułu książki 
to wiedzą co mi dać, żeby było dobre. No i cierpliwie za każdym 
razem tłumaczą jak wypełniać rewersy. studenci są zadowoleni 
z zasobów bibliotecznych. w bibliotece wydziałowej można 
znaleźć nie tylko podręczniki akademickie, ale również cieka-
we czasopisma tematyczne po polsku i po angielsku. te drugie 
zwłaszcza przydatne są w szlifowaniu języka angielskiego, któ-
ry przydaje się na biologicznych kierunkach, gdzie większość 
prac naukowych jest publikowana w języku angielskim.

Na wydziale oprócz nauki jest również miejsce na rozwi-
janie swoich pasji, na rozrywkę. Każdy znajdzie tu coś 

dla siebie, mamy kilka prężnie działających kół naukowych, 
jest dużo pracy w Samorządzie. Bycie studentem daje bar-
dzo dużo możliwości. Jeśli tylko ktoś ma chęć do działania, 
chce zrobić coś więcej niż tylko siedzieć przy książkach i za-
kuwać, jeśli ktoś chce być powyżej średniej, to właśnie w tych 
organizacjach może się wykazać. Tak naprawdę wystarczy 
pomysł, a zrobić można niemalże wszystko – opowiada Mo-

nika dźwierzyńska przewodnicząca rady wydziałowej sa-
morządu studentów. 

rada wydziałowa samorządu studentów działa bardzo pręż-
nie. Naszym zadaniem jest reprezentowanie studentów, pomaga-
nie im i dzielenie się doświadczeniami – mówi Monika dźwie-
rzyńska – Jesteśmy zawsze do dyspozycji, jeśli ktoś ma problem 
z czymkolwiek dotyczącym studiów, jeśli ktoś nie wie, jak napi-
sać podanie, czy grant, zawsze może się do nas zgłosić. Jeśli my 
nie znamy odpowiedzi, to znamy ludzi, którzy ją znają i równie 
chętnie pomogą. ale praca w samorządzie to nie tylko sprawy 
papierkowe. w ubiegłym roku studenci z samorządu zorgani-
zowali tygodniowy cykl imprez pod hasłem „dni przyrodnika”. 
odbiły się one szerokim echem wśród społeczności studenc-
kiej i nauczycieli akademickich. całość była zakończona Balem 
przyrodnika, gdzie można było świetnie odreagować, pobawić 
się w miłej atmosferze, a przede wszystkim poznać swoich wy-
kładowców z nieco innej strony niż katedra sali wykładowej. 
W tym roku również będziemy organizować „Dni Przyrodnika”, 
mam nadzieję, że tym razem będzie jeszcze lepiej, bo mamy 
więcej wiedzy i doświadczenia z organizacji innych projektów. 
Bardzo dużą wagę przywiązuje się tu również do promocji 
wydziału na poziomie uniwersytetu, ale również wśród lice-
alistów. Zaprojektowaliśmy specjalne koszulki z logo Wydziału 
i Samorządu. Kiedy jest ciepło można spotkać w miasteczku aka-
demickim osoby w tych koszulkach. Uważam, że to jedna z lep-
szych form promocji. Ponadto nawiązujemy kontakty ze szkoła-
mi ponadgimnazjalnymi. W ubiegłym roku zaprosiliśmy wiele 
szkół do udziału w Dniach Otwartych. Często przyjeżdżają też 
wycieczki do naszego muzeum. działalność w samorządzie 
daje dużo możliwości. przede wszystkim można uczestniczyć 
w wielu bezpłatnych szkoleniach, często wyjazdowych, o tym 
jak skutecznie zarządzać sobą w czasie, jak być asertywnym, 
czy jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. są to więc 
szkolenia, które przydadzą się studentom w życiu, niezależ-
nie od tego, co będą robić, w jakiej branży pracować. Mimo 
że jest dużo pracy, zawsze znajdzie się czas na odpoczynek, 
na imprezę i integrację. Współpracujemy z wieloma klubami 
w Lublinie. Bardzo często organizujemy imprezy wydziałowe, 
Andrzejki, Dzień Kobiet. Zawsze negocjujemy wtedy niższą cenę 
biletów dla naszych studentów. To bardzo dobry sposób na to, 
żeby poznać nowych ludzi z Wydziału, zawsze potem łatwiej 
jest załatwić sobie książki, notatki, czy choćby poprosić o pomoc 
przy nauce do egzaminu kogoś ze starszego roku.

A jeśli o nauce i egzaminach mowa, to należy też powie-
dzieć o kadrze naukowej wydziału. pracuje tu bardzo 
wielu wybitnych specjalistów ze swoich dziedzin, którzy 

z wielkim poświęceniem i wytrwałością przekazują studentom 
swoją wiedzę. Są bardzo mili, naprawdę, nie spotkałam jesz-
cze żadnej przysłowiowej „żyły”, zawsze odpowiedzą na pyta-
nia, wyjaśnią wątpliwości. Na wykładach często żartują, przez 
co nie są one nudne i wtedy chce się na nie chodzić. Na egza-
minach też jest w porządku. Nie spotkałam się jeszcze z przy-
padkiem, aby ktoś został potraktowany niesprawiedliwie – mówi 
kasia, studentka iV roku biologii. jak widać można się tu uczyć 
w miłej i przyjaznej atmosferze, a to bardzo ważne. 

oprócz przedmiotów programowych, do dyspozycji studen-
tów są również wykłady fakultatywne, które pozwalają posze-
rzać wiedzę z bardzo rożnych tematów. prowadzą je ci sami 
profesorowie co wykłady programowe, ale odbywają się one na 

nieco innych zasadach. zazwyczaj nie kończą się one egzami-
nem, ale zaliczeniem na podstawie obecności. Można dowie-
dzieć się naprawdę bardzo ciekawych rzeczy z interesujących 
nas dziedzin. Bardzo często są to informacje, których nie znaj-
dziemy w internecie i o których nie dowiemy się ze zwykłych 
wykładów przedmiotowych. poza tym na takich wykładach 
można poznać lepiej profesora, co niejednokrotnie jest plusem 
na egzaminie, czy zaliczeniu.

Każdy student ma również do czynienia z „paniami z dzie-
kanatu”. panie z wydziału Biologii i nauk o ziemi nie mają 
nic wspólnego ze stereotypowymi sfrustrowanymi starszy-

mi paniami, które mają żal do wszystkich, a zwłaszcza do stu-
dentów, i to na nich wyładowują swoje frustracje. na naszym 
wydziale wręcz przeciwnie. są to niezwykle sympatyczne oso-
by, które z pełnym oddaniem i poświęceniem pracują na rzecz 
studentów. zawsze pomogą, zawsze doradzą, co można zrobić 
w danej sytuacji. są zawsze uśmiechnięte, ale przede wszystkim 
są dobrze poinformowane. to one wiedzą najlepiej „co, gdzie, 
jak i z kim” na wydziale. z niesłychaną cierpliwością tłumaczą 
po raz kolejny, jak wypełnić podanie, kiedy pani dziekan ma 
konsultacje i jakie dokumenty trzeba złożyć, żeby dostać sty-
pendium.

tak, w wielkim skrócie, wygląda to, na co przyszły student 
może liczyć, decydując się na studia na wydziale Biologii 
i nauk o ziemi. jak widać jest tu bardzo wiele możliwości, 
nie tylko zdobycia wiedzy, ale również rozwoju własnej osobo-
wości, realizacji pragnień i oczekiwań.

Monika Dźwierzyńska
Przewodnicząca Samorządu Studentów

najlepsi studenci wydziału mogą być nagradzani stypen-
diami naukowymi Ministra nauki i szkolnictwa wyższego lub 
stypendiami naukowymi w Uczelni po uzyskaniu przynajmniej 
na naszym wydziale, średniej ocen 4 i powyżej. kwota stypen-
dium zależy od średniej ocen.

Nagrody	i	wyróżnienia	dla	absolwentów
absolwenci kończący studia mogą zostać wyróżnieni uzy-

skując tytuł;

− najlepszego	absolwenta	uniwersytetu
− najlepszego	absolwenta	wydziału

ponadto dla najlepszych absolwentów naszego wydziału 
przyznawane są coroczne nagrody im. dr anny siedleckiej 
za wybitne wyniki w nauce oraz działalność naukową i orga-
nizacyjną. istnieje możliwość wyróżniania prac magisterskich 
absolwentów w poszczególnych dziedzinach. na wydziale 
Binoz laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską 
w dziedzinie biotechnologii w polsce pod nazwą Najlepszy ab-
solwent Biotechnologii wyróżniona została praca magisterska 
Dominiki Maj, która otrzymała pierwszą nagrodę za pracę 
nt. Mutanaza indukowana grzybnią i jej wykorzystanie do hy-
drolizy mutanu i usuwania biofilmów (promotor prof. dr hab. 
Janusz Szczodrak z zakładu Mikrobiologii i Biotechnologii 
instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii. nagroda ufundowa-
na została przez firmę farmaceutyczną Novartis, światowego 
lidera w dziedzinie ochrony zdrowia, a był to udział laureatki 
w seminarium naukowym w tapei na tajwanie.
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Wydział chemii

O	Wydziale

W raz z utworzeniem Uniwersytetu Marii curie-skło-
dowskiej w 1944 roku rozpoczęła swoją pracę sekcja 
chemiczna, która wchodziła w skład wydziału Ma-

tematyczno-przyrodniczego. sekcję chemiczną tworzyły 
wówczas trzy katedry: chemii nieorganicznej, chemii Fi-
zycznej i chemii organicznej. kiedy w roku akademickim 
1951/52 wyodrębnił się wydział Matematyki, Fizyki i che-
mii, sekcja chemiczna była reprezentowana przez cztery ka-
tedry. oprócz trzech wymienionych poprzednio, powołana 
została katedra Mineralogii i krystalografii, a nieco później 
katedry technologii chemicznej. 

pierwsze laboratoria były organizowane od podstaw 
i mieściły się w pomieszczeniach adaptowanych w róż-
nych budynkach mieszkalnych, a  dopiero po wybudo-
waniu dwóch gmachów (budynku Małej chemii – pl. M. 
curie-skłodowskiej 2 oraz budynku Fizyki) otrzymały 
własne lokale. w latach siedemdziesiątych zostały przeka-
zane do użytku dwa kolejne budynki: duża chemia (1972) 
przy ul. M. curie-skłodowskiej 3 oraz pawilon zakła-
du chemii organicznej (1975) przy ul. Glinianej 33.  

dobre warunki lokalowe pozwoliły na rozwój laboratoriów 
badawczych i studenckich oraz zwiększenie liczby pracow-
ników naukowych. 

1 lutego 1989 r. wchodzący w skład wydziału Matematy-
ki, Fizyki i chemii – instytut chemii został przekształcony 
w samodzielny wydział chemii. pierwszym dziekanem wy-
działu chemii został jego dotychczasowy dyrektor prof. dr 
hab. Kazimierz Sykut. od roku 1982 uruchomione zostały 
międzywydziałowe studia ochrona Środowiska na wydzia-
łach chemii i Binoz. 

obecnie na wydziale jest 1 katedra (obejmująca 4 za-
kłady), 14 zakładów (łącznie 18 zakładów) i laboratorium 
analityczne. na wydziale pracuje około 280 osób, w tym 
150 nauczycieli akademickich (43 zatrudnionych na sta-
nowiskach profesorów lub adiunktów ze stopniem doktora 
habilitowanego).

    efektem kształcenia studentów i kadry naukowej w cią-
gu 56 lat istnienia kierunku chemicznego na UMcs jest:
•	około 5200 absolwentów z dyplomami magistra chemii, 

magistra ochrony środowiska, 
•	362 wypromowanych doktorów nauk chemicznych, 
•	93 przewody habilitacyjne zakończone nadaniem stopnia 

doktora habilitowanego 

Organizacje	studenckie
•	KOŁO	NAUKOWE	BIOAKTYWNI skupia studentów z kierun-

ku chemia środków bioaktywnych i kosmetyków. człon-
kowie koła poszerzają swoje zainteresowania nie tylko 
z dziedziny chemii, ale także z biotechnologii i przemysłu 
kosmetycznego. działalność naszego koła opiera się głów-
nie na prezentowaniu swoich osiągnięć na różnego rodzaju 
konferencjach naukowych i sympozjach. Bioaktywni nale-
żą do asschemu (akademickie stowarzyszenie studen-
tów chemii) w ramach tej współpracy dwa razy do roku 
wyjeżdżamy na ogólnopolską szkołę chemii organizowa-
ną przez poszczególne Uczelnie z całej polski. członkowie 
koła biorą również udział w konferencjach biotechnolo-
gicznych i związanych z kosmetologią, organizują wyjazdy 
do firm produkujących kosmetyki jak np. oriflame czy do 
firmy avon. kilku członków koła odbyło praktyki w wyż-
szej szkole zawodowej kosmetyki i pielęgnacji zdrowia 
w warszawie.

•	członkowie KOŁA	NAUKOWEGO	OCHRONY	ŚRODOWISKA 
wyjeżdżali na Międzynarodowe targi poleko/koM-
tecHnika w 2008 r. w poznaniu. targi te dały im moż-
liwość poznania szerokiej perspektywy ochrony środowi-
ska i z praktycznej strony poznać jej problemy. Braliśmy 
też udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Sowy 
Strigiformes Polski 2008 w zwierzyńcu. wyjazd na konfe-

rencję pozwolił członkom koła naukowego ochrony Śro-
dowiska na głębsze zapoznanie się z tematyką sów polski 
i z walorami przyrodniczymi roztoczańskiego parku na-
rodowego. wraz z firmą reBa kontynuowana i poszerzana 
jest już istniejąca zbiórka baterii. nowe pojemniki pojawiły 
się już we wszystkich akademikach UMcs w miasteczku 
studenckim. znajdują się w widocznych i ogólniedostęp-
nych miejscach.

•	co można powiedzieć o STUDENCKIM KOLE NAUKOWYM 
CHEMIKÓW	„ALKAHEST”? zwyczajni ludzie, którzy po prostu 
lubią chemię. to właśnie jest w nas niezwykłe – tutaj każdy 
jest inny i każdy może realizować siebie, poznawać chemię 
„po swojemu”, poszerzać horyzonty. Można to zrobić przez 
działalność w sekcji dydaktycznej lub światłowodowej. jeste-
śmy członkami następujących organizacji: polskiego towa-
rzystwa chemicznego (ptchem) oraz międzynarodowego 
society of photo-optical instrumentation engineers (spie). 
nasi członkowie wyjeżdżają na różnego rodzaju ogólnopol-
skie konferencje naukowe, gdzie prezentują zarówno wyniki 
badań, jak i dzielą się swoimi pasjami. nie zapominają też 
przywozić z tych wyjazdów licznych wyróżnień i nagród. 
organizujemy także mini sympozja, ostatnie przebiegało 
pod hasłem Światłowody i ich zastosowania. nie jesteśmy 
zamknięci w swojej działalności – współpracujemy z poli-
techniką wrocławską, z kołem naukowym „Foton” dzia-
łającym przy politechnice lubelskiej, z kołem naukowym 
Fizyków oraz z wydziałem kulturoznawstwa Uniwersytetu 
Marii curie-skłodowskiej, co zaowocowało stworzeniem 

sukni wieczorowej ze światłowodów. członkostwo w kole 
pozwala nam poznawać nowych ludzi, nawiązywać przy-
jaźnie, ułatwia wdrożenie się w studia chemiczne oraz po-
zwala odczuwać z nich pełną satysfakcję. Mówiąc krótko, 
będąc w „alkaheście” czujesz, że chemia przestaje być zwy-
kła, codzienna, a staje się dużo bardziej osobista. 

•	 SAMORZĄD	 WYDZIAŁU	 CHEMII to organizacja, która 
ma na celu wywierać pozytywny wpływ na szeroko poję-
tą aktywizację społeczności naszego wydziału. działalność 
samorządu opiera się na mocnej współpracy z zarządem 
Uczelnianym samorządu oraz innymi organizacjami stu-
denckimi. do najważniejszych projektów, które organizuje 
i angażuje się samorząd wydziału chemii należą:

−	Adapciak – obóz integracyjny dla studentów roku ze-
rowego naszego Uniwersytetu. Ma on na celu ukaza-
nie „świeżo upieczonym studentom”, jak funkcjonuje 
Uniwersytet Marii curie-skłodowskiej, jak studiuje się 
na poszczególnych kierunkach, jak rozwija się akade-
micka działalność społeczna i kulturalna. te informacje 
i wiele innych podczas kilkudniowego pobytu w zakopa-
nem przekazują w formie zabawy, szkoleń i wieczorów 
wydziałowych studenci naszego Uniwersytetu, w tym 
członkowie samorządu.

−	Otrzęsiny studentów pierwszego roku – należy tu wy-
mienić integrację wydziałowych pierwszaków, a także 
całej uczelni. pierwsza ma charakter imprezy klubowej. 
studenci pierwszego roku mieli możliwość w przyjaznej 
atmosferze, podczas wspólnej zabawy, poznać rówieśni-
ków oraz starszych kolegów po fachu. Uczelniane otrzę-
siny w tym roku miały formę kabaretonu Noł Nejm po-
łączonym z imprezą, podczas której czas umilał zespół 
sambasim i Brix Brothers. 

−	Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – ogólnoświato-
wy event, który po raz pierwszy został zorganizowany 
w polsce. w jego realizację włączyły się największe miasta 
w naszym kraju. w lublinie obchody tygodnia rozpoczął 
Marsz Przedsiębiorczych – pochód biznesmenów i młodych 
studentów wystylizowanych na ludzi sukcesu. w progra-
mie Śtp były ponadto szkolenia z firmą provident, salon 
Biznesu – konferencja z biznesmenami regionu lubelskie-
go, kobiety przedsiębiorcze – spotkanie w klubie „Babie 
lato” młodych kobiet z doświadczonymi kobietami suk-
cesu. „dni otwarte” to szereg działań, spotkań, wykładów, 
mających na celu zachęcanie absolwentów szkół średnich 
do studiowania na wydziale chemii. w dobie niżu demo-
graficznego akcje tego typu są nieodzownym programem 
działalności każdego z wydziałów UMcs. samorząd che-
mii pomaga w jego realizacji przez informowanie młod-
szych kolegów o charakterze studiów (na stoiskach w rek-
toracie, a także na specjalnych spotkaniach na wydziale 
poprzez informatory wykładane w tym czasie).

−	Studentka z klasą – szereg warsztatów mający na celu po-
kazanie młodym kobietom, jak mogą wydobyć swój urok, 
jak poprawić pewność siebie, odkrywać piękno, które 
już posiadają. szkolenia obejmują tematykę, min. savoir 
vivre, wizaż, stylistykę, pielęgnację ciała, włosów, a także 
autoprezentacji. projekt ten organizowany jest przez sa-
morząd wydziału chemii, koło ekonomistów i samorząd 
UMcs.

−	Bal Chemika – tradycja organizacji balu obejmuje ponad 
10 lat. impreza tego typu zrzesza największą liczbę wy-
działowej społeczności. jednego wieczoru studenci z wy-
kładowcami zrzeszają się nie podczas zajęć, ale podczas 
wspólnej zabawy. Bal chemika cieszy się co roku ogrom-
nym zainteresowaniem, bilety rozchodzą się w szybkim 
tempie. już niedługo następny bal.

Rozmowy	ze	studentkami
Na dźwięk słowa chemia wielu ludzi dostaje gęsiej skór-

ki, jednak w naszym otoczeniu jest niemało pasjonatów, 
którzy nie tylko są fanami tej nauki ścisłej, ale także wybie-
rają go na studiach. Wielu z nich po uzyskaniu tytułu ma-
gistra rozpoczyna karierę wiążącą się z zawodem chemika. 
O to, jak wygląda nauka, atmosfera na Wydziale Chemii 
zapytałam pierwszoroczniaków oraz absolwentów – jak 
oni wspominają studiowanie na kierunku chemicznym.

Rozmowa	z	Justyną	Stępniak	
–	studentką	V	roku

czy pamiętasz swój pierwszy dzień na naszym Wydziale? jakie 
emocje te wspomnienia w tobie budzą?

pamiętam dokładnie. zdenerwowanie, połączone z cieka-
wością, które panowało wśród nas, czuliśmy, że zaczyna się 
coś nowego. początkowo wszyscy obserwowali siebie nawza-
jem, nieśmiało zapoznając się z kolejnymi osobami. do dziś 
utrzymuję kontakt z kolegami, którzy siedzieli obok mnie 
podczas immatrykulacji. dziekani oraz prorektor ubrani 
w togi – zrobiło to na nas wszystkich ogromne wrażenie. 

•
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 od samego początku przywitali nas z życzliwością i uśmie-
chem. pierwsze dni na wydziale były bardzo ekscytujące. 
podobnie jak pozostali studenci myliłam budynki, z pla-
nem zajęć szukałam sal, nie wiedziałam, gdzie dokładnie 
znajduje się aos i w której kawiarni w miasteczku umó-
wiłam się na kawę. jednak największy problem stanowiły 
tytuły prowadzących zajęcia.

jak wspominasz czas studiowania na Wydziale chemii?

pomimo że nauka na wydziale chemii są wymagają-
ce, miałam czas zarówno na spotkania z przyjaciółmi, jak 
również na działalność w organizacjach studenckich. wie-
lu moich znajomych ze studiów włączyło się w działalność 
studencką na uczelni, tańczyli w zespole tańca ludowego, 
w „impetusie” taniec towarzyski, udzielali się w kołach na-
ukowych. pamiętam jak przedstawiciele koła naukowego 
alkaHest przyszli do nas i opowiadali o swojej działal-
ności, zachęcając do współpracy. specyfika nauki na wy-
dziale chemii wymaga od studentów przygotowywania 
sprawozdań z przeprowadzonych na ćwiczeniach badań 
i doświadczeń. długo nie doceniałam jak jest to ważne. 
ten sposób egzekwowania wiedzy rozwija umiejętności 
analizy danych, które są bardzo potrzebne w pracy zawo-
dowej. rozwija to umiejętność selekcji, wyboru informa-
cji oraz pracy w specyficznych systemie. 

czy są jakieś miejsca, sytuacje, prowadzący, którzy na zawsze 
utrwalili się w twojej pamięci?

studiowałam ze wspaniałymi ludźmi, atmosfera współ-
pracy i pomocy była wyjątkowa. wspólnie uczyliśmy się 
do egzaminów, przygotowywaliśmy materiały na kolo-
kwium. Gdy ktoś czegoś nie rozumiał zawsze mógł liczyć 
na pomoc innych osób. niezapomniane wspomnienia 
wiążą się również z „dniem chemika”, w którym uczest-
niczyłam każdego roku. to dzień, kiedy koła naukowe 
prezentują swoje dokonania, przygotowywane są pokazy 
chemiczne, wykłady. w tym dniu do lublina przyjeżdżają 
przedstawiciele organizacji studenckich wydziałów che-
micznych z innych miast i prowadzone są dyskusje, ana-
lizowane wyniki badań. wieczorem odbywa się uroczysty 
Bal chemika, na którym wspólnie bawią się profesorowie, 
studenci i zaproszeni goście. 

studiując na wydziale chemii nie raz spotkałam się 
z życzliwością i wyrozumiałością ze strony kardy pracow-
niczej, za co jestem ogromnie wdzięczna. profesorowie 
z poczuciem humoru potrafili zwrócić nam uwagę na na-
ukę i skutecznie nas do niej motywować. 

Mówi się ostatnio wiele, że ciężko jest znaleźć pracę po stu-
diach, dużo młodych ludzi wyjeżdża. czy uważasz, że mgr che-
mii ma perspektywy godnej pracy w zawodzie wyuczonym?

o pracę nigdy nie było łatwo, dlatego trzeba jej szukać. 
chemicy maja tę przewagę nad absolwentami innych kie-
runków, że absolwentów chemii jest stosunkowo niewielu. 
należy zwrócić uwagę na to, że absolwenci naszego wy-
działu mogą pracować w zawodach pokrewnych, gdzie 
wykorzystuje się wiedzę zdobytą podczas studiów oraz 
umiejętności charakterystyczne dla studentów kierunków 
ścisłych.

•

•

•

Gdybyś mogła jeszcze raz rozpocząć studia, czy byłaby to che-
mia?
nigdy nie żałowałam tego, że zdecydowałam się podjąć 

studia na wydziale chemii, mimo że moje zainteresowania 
w trakcie „najpiękniejszego okresu w życiu” rozwijały się 
w różnych kierunkach. Umiejętności oraz wiedza zdoby-
ta podczas studiów pozwala mi lepiej wykonywać swoją 
pracę.

 

Rozmowa	z	Justyną	Piasek
–	studentką	I	roku

jak ci się podoba wybrany przez ciebie kierunek?

jestem studentką pierwszego roku chemii środków 
bioaktywnych i kosmetyków. rozpoczynając studia 
nie wiedziałam dokładnie, czego powinnam się spodzie-
wać. kierunek ten okazał się bardzo ciekawy. zajęcia 
są zróżnicowane, a ponadto absorbujące. na laborato-
riach możemy praktycznie wykorzystać wiedzę zdobytą 
na wykładach. Mamy także okazję brać udział w ćwi-
czeniach terenowych, np. botanika – poznawanie roślin 
leczniczych z okolicy lublina. nauki jest sporo, ale od-
powiednio gospodarując czasem można pozwolić sobie 
również na inne profity wynikające z posiadania statusu 
studenta.

jakie wrażenia po pierwszej sesji?

to specyficzny czas dla młodych ludzi; w miasteczku 
i w akademiku cisza, pustki. zajęć nie ma, więc więk-
szość żaków poświęca ten czas na efektywną naukę. Mu-
szę przyznać, że najgorszy, a raczej najbardziej stresujący, 
był dla mnie pierwszy egzamin. największe zdenerwo-
wanie wywołuje oczekiwanie na zestaw pytań, a także 
samo przypominanie wiadomości. sesje zaliczeniowo-
egzaminacyjną udało mi się zaliczyć za pierwszym ra-
zem i dzięki temu jestem pozytywnie nastawiona na ko-
lejny semestr. 

jakie plany wiążesz ze studiowaniem chemii?

najważniejszym z obranych przeze mnie celów 
jest oczywiście ukończenie studiów! nie zamierzam jed-
nak przeznaczyć całego swojego czasu na naukę. studia 
to czas samorealizacji, zdobywania kontaktów i doświad-
czenia, dlatego staram się brać aktywy udział w życiu na-
szego wydziału oraz Uniwersytetu. 

co chciałbyś robić po ukończeniu studiów? jakie możliwości 
daje ci ten kierunek?

zawód chemika daje wiele możliwości pracy w labo-
ratoriach wojskowych, policyjnych, a studiowana prze-
ze mnie – chemia kosmetyczna dodatkowo daje szanse 
pracy w koncernach farmaceutycznych oraz firmach ko-
smetycznych. Moim marzeniem jest praca przy produk-
cji perfum –  jest to coś ciekawego i przyjemnego i po-
twierdza, że nie tylko studenci asp mogą tworzyć piękne 
rzeczy. czas pokaże.

Rozmawiała: Ewelina Małek
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O	Wydziale

W ydział ekonomiczny UMcs istnieje od 1965 r. jego 
misją jest prowadzenie badań naukowych i kształce-
nie studentów, których wiedza i umiejętności speł-

niałyby wymagania i oczekiwania społeczeństwa.
studia na wydziale ekonomicznym przeznaczone są dla 

osób planujących karierę w takich zawodach, jak: ekonomi-
sta, analityk finansowy, makler, księgowy, konsultant, do-
radca biznesowy, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. 
reklamy, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

absolwenci wydziału ekonomicznego są dobrze przy-
gotowani do pracy w dużych i małych przedsiębiorstwach, 
bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, innych insty-
tucjach pośrednictwa finansowego, w administracji pań-
stwowej i samorządowej, w agencjach reklamowych, w fir-
mach konsultingowych itp., ponadto mogą z powodzeniem 
podejmować i prowadzić samodzielną działalność gospo-
darczą.

szeroka, dostosowana do potrzeb rynku oferta edukacyj-
na wydziału cieszy się dużym zainteresowaniem i przycią-
ga co roku liczną grupę kandydatów. obecnie na wydziale 
ekonomicznym studiuje ponad 3000 studentów, słuchaczy 
studiów podyplomowych, doktorantów.

w ramach wydziału funkcjonują 3 instytuty: ekonomii, 
zarządzania i Marketingu, teorii rozwoju społeczno-eko-
nomicznego oraz pracownia zastosowań technik informa-
tycznych, jako jednostka ogólnowydziałowa.

Badania naukowe prowadzone na wydziale ekonomicz-
nym mają bardzo szeroki zasięg, a ich specyfika związana 
jest ściśle z działalnością poszczególnych zakładów. działal-
ność naukowo-badawcza prowadzona na wydziale dotyczy 
między innymi funkcjonowania rynku finansowego, ban-
kowości (zarządzania bankami, działalności kredytowej, 
organizacji systemu bankowego), szeroko rozumianego 
systemu finansów publicznych, funkcjonowania przedsię-
biorstw, restrukturyzacji i rozwoju regionalnego, systemu 
ubezpieczeń społecznych, systemów zarządzania jakością, 
dostosowywania przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych 
do warunków rynkowych, integracji europejskiej (wspólnej 
polityki sektorowej, korporacji europejskich, marketingu 
międzynarodowego). wydział jest organizatorem cyklicz-
nych konferencji o zasięgu międzynarodowym i krajowym 
poświęconych problematyce zarządzania jakością, banko-
wości i finansów. pracownicy wydziału ekonomicznego 
prowadzą badania, których wyniki publikowane są w książ-
kach i artykułach, a także prezentowane na konferencjach 
naukowych. występują często w roli ekspertów w instytu-
cjach państwowych i gospodarczych. ponadto są laureata-
mi prestiżowych nagród zarówno w kraju, jak i za granicą. 
w ubiegłym roku dwóch pracowników wydziału eko-
nomicznego otrzymało wyróżnienia w i edycji konkursu 
o nagrodę prezesa nBp w kategorii „praca habilitacyjna” 

i „praca doktorska” z zakresu nauk ekonomicznych, a jeden 
z naszych pracowników naukowych został laureatem na-
grody – computer educator of the year award, przyznawa-
nej corocznie przez amerykański international association 
for computer information systems, w drodze międzynaro-
dowego konkursu, wybitnym naukowcom i dydaktykom, 
których prace naukowe cieszą się międzynarodowym uzna-
niem i stanowią znaczący wkład w rozwój dziedziny syste-
mów informacyjnych zarządzania. 

W ydział ekonomiczny współpracuje m.in. z uczelnia-
mi w Usa, Francji, niemczech, włoszech, anglii, 
czechach, słowacji, Ukrainie, Białorusi, litwie, ro-

sji, tajwanie. na stałe z wydziałem współpracują profeso-
rowie z zagranicy (słowenia, szwajcaria, wielka Brytania, 
włochy), którzy prowadzą zajęcia dla studentów wydziału 
ekonomicznego. studenci mogą w trakcie studiów skorzy-
stać z wyjazdów do partnerskich uczelni zagranicznych, 
np. Huddersfield University Business school – Hudders-
field (wielka Brytania), University of central lancashire 
– preston (wielka Brytania), Uniwersytet w Brescii (wło-
chy), Uniwersytet w perugii (włochy), Uniwersytet Śląski 
w karwinie (czechy), University of primorska (słowenia), 
Universität kassel (niemcy). Mogą również podjąć studia 
na innej uczelni w polsce w ramach programu Most (pro-
gram mobilności studentów). 

studenci wydziału ekonomicznego zdobywają dodat-
kową wiedzę, doskonalą swoje umiejętności, nawiązują 
kontakty ze środowiskiem biznesowym, często uczestniczą 
w licznych konferencjach i warsztatach naukowych działa-
jąc w ramach organizacji studenckich, takich jak: koło na-
ukowe ekonomistów, studenckie koło zarządzania jakością 
i wiedzą, koło naukowe zarządzania i Marketingu, samo-
rząd studentów wydziału ekonomicznego. Mogą również 
wziąć udział w kursach organizowanych w ramach szkoły 
Giełdowej, działającej na wydziale ekonomicznym UMcs, 
które odbywają się w ramach partnerskiego porozumienia 
z Giełdą papierów wartościowych s.a.w warszawie.

W ydział ekonomiczny systematycznie prowadzi szkołę 
Giełdową, która oferuje dwa rodzaje kursów: podsta-
wy inwestowania na giełdzie, instrumenty pochodne 

dla początkujących inwestorów oraz kurs ipo – po kapitał 
na giełdę dla firm zainteresowanych pozyskaniem kapitału 
za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych. są one 
otwarte dla wszystkich zainteresowanych w regionie i prze-
znaczone dla tych, którzy interesują się inwestowaniem 
w papiery wartościowe. Udział w zajęciach cieszy się dużym 
zainteresowaniem, a uczestnicy otrzymują certyfikat ukoń-
czenia kursu szkoły Giełdowej.

wydział ekonomiczny realizuje wspólnie z polską akade-
mia nauk oddział w lublinie projekt Popularyzacji wiedzy 
o ekonomii i finansach wśród młodzieży szkół ponadgim-
nazjalnych. pracownicy odwiedzili ponad 30 szkół woje-
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wództwa lubelskiego, gzie prowadzili zajęcia z problematyki 
gospodarczej. próbowali poszerzyć wiedzę młodych ludzi 
i wzbudzić ich zainteresowanie przedsiębiorczością, a także 
zachęcić do studiowania nauk ekonomicznych. projektowi 
towarzyszył konkurs na przygotowanie pracy – biznesplanu 
dla nowo utworzonej hipotetycznej firmy. 

od wielu lat wydział przygotowuje dla młodzieży corocz-
nie okręgową olimpiadę wiedzy ekonomicznej dla woje-
wództwa lubelskiego. 

Badania naukowe zajmują się także zagadnieniami wpły-
wu członkostwa polski w Unii europejskiej i działalności 
pomocowej z funduszy Ue na rozwój regionu. Finansowe 
wsparcie projektów gospodarczych jest bowiem szansą akty-
wizacji gospodarczej województwa lubelskiego. 

przedmiotem zainteresowań naukowych jest nie tylko go-
spodarka regionu lubelskiego, ale również transgraniczna 
współpraca z krajami sąsiednimi, czego praktycznym przy-
kładem może być organizowane co roku Międzynarodowe 
sympozjum Banków europy Środkowej i wschodniej jako 
forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy reprezen-
tantami różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą, 
wspartych przez wieloletnich praktyków z dziedziny finan-
sów i bankowości.

Organizacje	studenckie
Na Wydziale Ekonomicznym funkcjonują Samorząd 

Studentów oraz trzy koła naukowe.

•	Głównym celem SAMORZĄDU jest reprezentowanie stu-
dentów w kontaktach z władzami wydziału i w organach 
uczelnianych (np. parlament studentów UMcs). ponadto 
samorząd udziela pomocy studentom, współpracuje z sa-
morządem uczelnianym oraz samorządami poszczególnych 
wydziałów, organizuje imprezy studenckie (np. półmetek, 
otrzęsiny, Międzynarodowy dzień studenta, Mikołajki). 
aktywnie włącza się też w akcje charytatywne, a także ini-
cjatywy zmierzające do zaktywizowania studentów. wydaje 
gazetę wydziałową kwartalnik „ekonomista UMcs”.

•	największym z kół naukowych jest KOŁO	 NAUKOWE	
EKONOMISTÓW. Misją kne jest pogłębianie wiedzy 
ekonomicznej wśród wszystkich studentów wydziału 
ekonomicznego, przygotowanie do pracy w zawodzie 
ekonomisty, rozwijanie życia naukowego, współpraca 
ze środowiskiem biznesowym oraz działalność dla dobra 
wydziału i całego Uniwersytetu. członkowie koła w zależ-
ności od swoich zainteresowań działają w różnych grupach 
tematycznych dotyczących m.in. giełdy i rynków finanso-
wych, marketingu i reklamy, przedsiębiorczości, nowych 
technologii i telekomunikacji, rachunkowości, technologii 
nlp i fotografii. koło jest organizatorem licznych kon-
ferencji, warsztatów i wyjazdów szkoleniowych. do sta-
łych projektów realizowanych corocznie przez studentów 
zgrupowanych w kole naukowym ekonomistów należą 
między innymi: akademia przedsiębiorczości (cykl zajęć 
poświęconych przedsiębiorczości w warunkach europej-
skich), akademia rachunkowości (cykl warsztatów doty-

czących praktycznego wykorzystania rachunkowości), in-
ternetki (konferencja na temat wykorzystania informatyki 
i internetu w ekonomii).

•	prężnie działa STUDENCKIE	 KOŁO	 ZARZĄDZANIA	 JAKO-
ŚCIĄ	 I WIEDZĄ , które ściśle współpracuje z zakładem 
ekonomiki jakości i zarządzania wiedzą. w obrębie jego 
zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z zarzą-
dzaniem jakością, certyfikacją, szeroko rozumianą eko-
nomiką jakości oraz zarządzaniem informacją i wiedzą. 
koło działa dopiero kilka lat, a już może poszczycić się 
niemałym dorobkiem. członkowie koła napisali i wydali 
już blisko 50 publikacji naukowych. zrealizowali też wie-
le projektów i przedsięwzięć o charakterze społecznym 
i naukowym. do najważniejszych z nich należy projekt 
Ogólnopolski Dzień Jakości – coroczne seminarium odby-
wające się na wydziale ekonomicznym, podczas którego 
przedstawiciele studenckich kół naukowych z całej polski 
prezentują swoje dokonania, biorą udział w warsztatach 
tematycznych oraz mają możliwość wysłuchania wykła-
dów najwybitniejszych naukowców i praktyków. kolejnym 
przedsięwzięciem wysokiej rangi jest Międzynarodowa 
konferencja naukowa w kazimierzu dolnym, organizo-
wana corocznie wspólnie z zakładem ekonomiki jakości 
i zarządzania wiedzą. spotykają się na niej studenci oraz 
przedstawiciele świata nauki i biznesu z całego świata. 
konferencja stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń 
w środowisku osób zainteresowanych ekonomiką jakości 
i zarządzaniem wiedzą. jest także rzadką szansą dla stu-
dentów na poznanie najnowszych wyników badań oraz 
praktycznych metod ich zastosowania. przedstawiciele 
studenckiego koła zarządzania jakością i wiedzą biorą 
udział w wielu seminariach i konferencjach organizowa-
nych w różnych ośrodkach akademickich (m.in. w szkole 
Głównej Handlowej, politechnice wrocławskiej, politech-
nice Śląskiej w Gliwicach). każda konferencja jest dla 
studentów szansą na przygotowanie i zaprezentowanie 
swojego referatu podczas sesji wykładowych. prace przy-
gotowywane przez członków skzjiw prezentują zawsze 
bardzo wysoki poziom, czego potwierdzeniem są nagrody 
i wyróżnienia w konkursach na najlepszy referat studenc-

ki przeprowadzanych podczas konferencji. za wybitne 
osiągnięcia w nauce trzech członków koła otrzymuje 
w bieżącym roku akademickim stypendium Ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego.

•	KOŁO	NAUKOWE	ZARZĄDZANIA	I MARKETINGU jest naj-
młodszym z działających kół. Misją koła jest integrowanie 
studentów różnych kierunków i specjalności zajmujących 
się szeroko pojętą problematyką marketingu i zarządza-
nia. działalność w knziM pozwala na samodoskonalenie 
i samorealizację już podczas studiowania oraz powięk-
szanie swojej wiedzy i zastosowanie jej w praktyce, głów-
nie poprzez uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach 
oraz wyjazdach konferencyjnych. pozwala to członkom 
na przygotowanie się do partycypowania w coraz bar-
dziej wymagającym i konkurencyjnym rynku pracy. 

aktywna działalność w kołach i organizacjach stu-
denckich na wydziale ekonomicznym jest niepowta-
rzalną okazją do poszerzania wiedzy i rozwijania swoich 
umiejętności, a także owocuje łatwiejszym startem w ka-
rierę zawodową.

Wypowiedzi	absolwentów 
Wydziału	Ekonomicznego 
UMCS

S tudia na wydziale ekonomicznym UMcs dały 
mi przede wszystkim możliwość swobodnego rozwo-
ju w kierunku, w jakim chciałem się rozwijać. odkąd 

sięgam pamięcią zawsze marzyłem o tym, żeby mieć własną 
firmę. idąc na studia nie wiedziałem jeszcze z jakiej branży 
będzie to firma, ani kiedy ją założę. studia, a szczególnie 
działalność w kole naukowym ekonomistów UMcs dały 
mi praktyczną wiedzę i umiejętności, które są niezbędne 

do prowadzenia własnej firmy. tam też poznałem moich 
obecnych wspólników. Mija już 6 lat odkąd prowadzimy 
jedną z wiodących agencji interaktywnych na lubelsz-
czyźnie. jestem pewien, że gdybym nie wybrał ekonomii 
na UMcs, to nie byłbym tu gdzie jestem dzisiaj. dlatego 
w 100 % mogę polecić studia na wydziale ekonomicznym 
UMcs!

Krzysztof Kozieł
absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS

ekonomia na UMcs to ciekawe studia. jak to na każ-
dym kierunku, część przedmiotów była mniej przydat-
na, ale dobra kadra ekonomiczna, dużo doktorów, któ-
rzy nie tylko w teorii, ale w praktyce tłumaczą tematy, 
to prawdziwa wartość dodana. to sprawia, że nauka sta-
je się sensem, a nie wkuwaniem. to właśnie konsultacje 
praktycznych podejść były dla mnie najbardziej cenne. 
Głównie jeśli chodzi o Giełdę papierów wartościowych, 
budowanie portfeli, czy budowanie planów finansowych. 
pracuję obecnie w doradztwie finansowym, a inwestuję 
i spekuluję na Gpw (akcje, kontrakty, waluty) już od 2 
roku studiów – to właśnie na UMcs dzięki kołom nauko-
wym takie działania rozpocząłem. dzięki tym studiom, 
kadrze można wiele się nauczyć i potem znaleźć zatrud-
nienie w poważnych firmach, czego przykładem jestem 
ja i wiele innych osób.

Jacek Bielak
absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS

studia na uniwersytecie dają każdemu młodemu czło-
wiekowi ogromną szansę rozwoju. studia na ekonomii 
wręcz gwarantują późniejsze zatrudnienie, czy też zachęca-
ją do zakładania własnych firm. rynek pracy zdecydowa-
nie promuje osoby rozumiejące dzisiejszy skomplikowany 
świat. Bez wątpienia osoby studiujące ekonomię podczas 
studiów otrzymują program, który potrafi wytłumaczyć 
najbardziej skomplikowane procesy gospodarcze i mię-
dzyludzkie. ekonomia to bardzo życiowa nauka. na deser 
trzeba dodać, że studia dają możliwość indywidualne-
go rozwoju, jak też realizację pasji. studia ekonomiczne 
na pewno nie są aż tak absorbujące, abyśmy nie mogli do-
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datkowo kształtować się poprzez uczestnictwo w kołach 
zainteresowań czy sekcjach sportowych. ten czas po zaję-
ciach należy dobrze zainwestować. warto robić więcej!

Krzysztof Łątka
absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS

każdy z nas ma w życiu marzenia, w których spełnie-
nie prawie nie wierzymy. dla mnie takim marzeniem był 
wyjazd do chin. Będąc na 5 roku studiów intensywnie 
poszukiwałam możliwości takiego wyjazdu, aż w końcu 
zdecydowałam się aplikować na program praktyk zagra-
nicznych organizowanych przez Międzynarodowe sto-
warzyszenie aiesec. w ciągu kilku tygodni udało mi się 
dostać na wymarzoną praktykę i w połowie lutego byłam 
już w pekinie! przez okres 5 miesięcy pracowałam dla mię-
dzynarodowej organizacji pozarządowej o nazwie Global 
Business coalition on HiV/aids (www.businessfightsa-
ids.org). jako tzw. project manager koordynowałam różne 
inicjatywy służące walce z problemami społecznymi chin, 

głównie HiV/aids. w ciągu tych kilku miesięcy miałam 
możliwość uczestniczenia i współorganizowania wielu 
konferencji, warsztatów i spotkań, z m.in. takimi organi-
zacjami i firmami, jak: UniceF, Undp, coca cola, Bayer, 
General Motors. w chinach pracowałam z ludźmi prak-
tycznie ze wszystkich zakątków świata: Brazylii, Malezji, 
wielkiej Brytanii, kostaryki, australii, kanady, danii no 
i oczywiście z chin. dzięki temu zdałam sobie sprawę, jak 
ważne jest poznanie języka i kultury danego człowieka, 
aby móc również zrozumieć jego sposób myślenia i styl 
pracy. teraz mogę powiedzieć, że mam przyjaciół dosłow-
nie na całym świecie. te 5 miesięcy było najwspanialszym 
okresem moich studiów. Mogłam zwiedzić kraj, który 
wszyscy moi znajomi znali jedynie ze zdjęć czy filmów, 
a przede wszystkim przekonałam się, że nie ma nic nie-
możliwego dla tego, kto naprawdę chce.

Joanna Bartosik
absolwentka Ekonomii,

uczestniczka programu AIESEC „Discover China”  

W roku akademickim 2007/2008 byłem stypendystą 
programu erasmus we włoszech na Università de-
gli studi di Brescia. swój pobyt tam wspominam 

bardzo pozytywnie. jestem pod ogromnym wrażeniem, 
jakie wywarła na mnie organizacja studiów, podejście 
do pracy tamtejszej kadry naukowej, zaplecze badawcze 
oraz infrastruktura uniwersytetu. wyjazd był również do-
skonałą okazją do poznania studentów z różnych krajów 
europejskich, ich kultur i zwyczajów oraz do zwiedzania 
włoch. Gdyby było to możliwe, bez chwili wahania, poje-
chałbym tam jeszcze na rok.

Łukasz Kizeweter
student Ekonomii 

Po zakończeniu iV roku na kierunku ekonomia UMcs 
zdecydowałam się na roczny wyjazd na University 

of Huddersfield w anglii i studia na kierunku european 
Business. zachęciły mnie do tego zwłaszcza relacje zna-
jomych, którzy wcześniej już tam byli oraz korzystny 
program kredytu rządowego dla studentów, jaki funkcjo-
nuje na wyspach. studia były niezapomnianą przygodą 
i wyzwaniem. polecam wszystkim taki wyjazd i osobiste 
poznanie systemu nauczania w wielkiej Brytanii, bar-
dzo uprzejmej i pomocnej kadry uczelnianej, a przede 
wszystkim niesamowitego międzynarodowego klimatu 
życia studenckiego. Uzyskana tam wiedza, doświadczenie 
i przyjaźnie są bezcenne.

Katarzyna Baranowska
studentka Ekonomii 

wykorzystanie programu erasmus do odbycia części 
studiów za granicą to niesamowita szansa dla każdego 
studenta. studia na University of primorska w koprze 

w słowenii pozwoliły mi na uczestnictwo w bardzo cie-
kawie prowadzonych zajęciach. przyjemne życie w nad-
morskim miasteczku wypełnione było poznawaniem 
osób z różnych krajów i kultur. Uniwersytet w koprze 
to uczelnia mała, ale bardzo dobrze zorganizowana i każ-
dy student z zagranicy jest tam mile widziany. erasmus 
pozwolił mi również na zwiedzenie przepięknego kraju, 
jakim jest słowenia, poprawę znajomości języków ob-
cych i nowe doświadczenia kulturalne. stypendia mię-
dzynarodowe są ogromną przygodą i dla wielu spełnie-
niem marzeń.

Ewelina Karasiuk
studentka Zarządzania i marketingu

W październiku 2008 roku wyjechałam na stypen-
dium do kassel w niemczech i studiowałam tam 
przez jeden semestr. Mogłam tam zebrać część 

literatury do pracy magisterskiej, co, mam nadzieję, po-
zwoli na podniesienie jej wartości merytorycznej. sty-
pendium erasmusa dało mi również możliwość poprawy 
znajomości języka niemieckiego. ważne było dla mnie 
również uczenie się samodzielności i przełamywanie 
wewnętrznych barier. wyjazd na stypendium erasmusa 
pozwolił mi ponadto poznać kulturę niemiecką i obycza-
jowość oraz zawrzeć znajomości z ludźmi z całego świata 
i, przynajmniej częściowo, poznać kulturę krajów spoza 
europy. cieszę się, że podjęłam wyzwanie, jakim jest wy-
jazd na studia zagraniczne, bo z pewnością wykorzystam 
w przyszłości cenne doświadczenia, jakie dzięki temu 
zdobyłam.

Iwona Więczkowska
studentka Ekonomii

Wypowiedzi	stypendystów	z	Wydziału	Ekonomicznego

Wydział
Filozofii i socjologii

O	Wydziale
W skład Wydziału Filozofii i Socjologii wchodzą 

dwa instytuty:

	 Instytut	Filozofii
prowadzi dwa kierunki studiów: filozofię i studia fi-

lozoficzno-historyczne (makrokierunek). realizowane 
są także studia trzeciego stopnia (doktoranckie) z filo-
zofii oraz z nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, 
łączące badania z filozofii, informatyki, psychologii, lin-
gwistyki, socjologii i antropologii.

o wysokim poziomie osiągnięć naukowych instytutu 
świadczy i kategoria w grupie jednostek jednorodnych 
ni „nauki humanistyczne” przyznana przez radę nauki 
w 2006 roku.

instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni 
doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych 
w zakresie filozofii oraz nauk o poznaniu i komunikacji 
społecznej.

jest jedną z nielicznych jednostek naukowych w kraju, 
posiadających uprawnienia habilitacyjne w zakresie tej 
dyscypliny, zwanej cognitive science lub kognitywistyką.

strukturę instytutu tworzą zakłady: zakład Historii 
Filozofii starożytnej i Średniowiecznej, zakład religio-
znawstwa i Filozofii wschodu, zakład Historii Filozofii 
nowożytnej, zakład Filozofii współczesnej, zakład Fi-
lozofii kultury, zakład ontologii i teorii poznania, za-
kład Historii Myśli społecznej, zakład antropologii kul-
turowej, zakład estetyki, zakład etyki, zakład logiki i  
Filozofii nauk oraz pracownia komputerowa.

realizowane w instytucie Filozofii kierunki badań 
są szczególnie aktualne we współczesnej nauce i mają 
istotne odniesienie do kondycji człowieka w świecie, 
w jego aspektach: przyrodniczym, społecznym i ducho-
wym, umożliwiając rozumienie świata współczesnego 
oraz skutecznego w nim działania. 

instytut rozwija współpracę z ośrodkami krajowymi 
i zagranicznymi.

	 Instytut	Socjologii	

instytut socjologii składa się z sześciu zakładów i jed-
nej pracowni. do najstarszych należy zakład socjolo-
gii ogólnej, a najmłodszym jest zakład Makrostruktur 
społecznych. prowadzone w ramach tych zakładów ba-
dania naukowe obejmują szerokie spektrum zagadnień, 
począwszy od problematyki ogólnej, poprzez społeczne 
zagadnienia wsi, miasta, regionu, kultury, patologii spo-
łecznej, rodziny, medycyny, aż po socjologiczne proble-
my pracy, życia gospodarczego i konsumpcji. w nieco 
skromniejszej skali rozwijana jest też problematyka de-

mograficzna i metodologiczna. pracownicy instytutu 
publikują swoje prace zarówno w wydawnictwach lokal-
nych, jak też ogólnopolskich i zagranicznych.

−	Zakład	Socjologii	Ogólnej
tematyka badawcza: socjologia ogólna, współczesna 

socjologia polska, społeczne aspekty aktywności zawo-
dowej, doradztwo zawodowe i personalne, socjologia 
edukacji.

−	Zakład	Socjologii	Kultury	i Wychowania
Tematyka badawcza: socjologia młodzieży, patologia 

społeczna, subkultury młodzieżowe, komunikowanie 
masowe, socjotechnika, komunikacja międzykulturowa, 
kultura artystyczna, sztuka a media.

−	Zakład	Socjologii	Medycyny	i Rodziny
tematyka badawcza: transformacja demograficzna 

(polska, europa), społeczny wymiar transformacji, pro-
ces starzenia się ludności, problemy marginalizacji (ubó-
stwo, bezdomność, niepełnosprawność, uzależnienia, 
przemoc), funkcjonowanie instytucji pomocy społecz-
nej (organizacja instytucji, kadra – pracownik socjalny), 
teoria i praktyka pracy socjalnej, nowe ruchy religijne 
w polsce, tanatosocjologia –  mikro- i makrospołeczny 
wymiar umierania i śmierci, współczesna rodzina pol-
ska, problemy zdrowia i choroby w rodzinach wiejskich, 
rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, media w życiu 
publicznym.

−	Zakład	Socjologii	Wsi	i Miasta
tematyka badawcza: socjologia wsi i rolnictwa, socjo-

logia miasta, katolicka nauka społeczna, chłopski system 
wartości, socjologia historyczna i zmiana systemowa 
w polsce, rozwój lokalny i regionalny, aktywacja społecz-
ności lokalnych.

−	Zakład	Socjologii	Gospodarki	i Organizacji
Tematyka badawcza: zagadnienia rozwoju społeczno-

gospodarczego, społeczne skutki transformacji ustrojo-
wej w Polsce, teoria zmian społecznych, modele ładu 
społecznego, społeczna gospodarka rynkowa, socjolo-
giczne teorie rynku, pieniądza, inflacji, konsumpcji, so-
cjologia polityki gospodarczej, współczesne tendencje 
zmian społeczno-gospodarczych, socjologiczne teorie 
organizacji, socjologia pracy i bezrobocia, socjologia 
reklamy i promocji, socjologiczne podstawy negocjacji, 
kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludz-
kimi, kultura organizacyjna, antropologia organizacji, 
biznes elektroniczny, przedsiębiorczość i innowacyj-
ność, etyka biznesu.

zakład socjologii Gospodarki i organizacji zajmuje 
się badaniami procesów gospodarczych, wpływu gospo-
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darki na życie społeczne, funkcjonowaniem rynku pracy 
i organizacją przedsiębiorstw. ważnym polem działalno-
ści członków zakładu jest praktyczny aspekt zastosowa-
nia posiadanej wiedzy. w podejmowaniu badań wyko-
rzystują oni szeroki wachlarz zaawansowanych technik 
badawczych – zarówno jakościowych, jak i ilościowych. 
przy zakładzie socjologii Gospodarki i organizacji 
działa studenckie koło naukowe socjologów Gospodar-
ki i organizacji UMcs. 

−	Zakład	Makrostruktur	Społecznych
tematyka badawcza: transformacja demograficz-

na (polska, europa), społeczny wymiar transformacji, 
analiza procesów narodotwórczych w europie Środko-
wowschodniej (zwłaszcza na kresach byłej rzeczypo-
spolitej).

−	Pracownia	Metod	i Technik	Badawczych
tematyka badawcza: metodologia badań empirycz-

nych w socjologii – ilościowa i jakościowa analiza życia 
społecznego, rozumienie zjawisk społecznych, badania 
marketingowe, badania opinii publicznej, praca w syste-
mie wartości, metodologiczne problemy badań nad sty-
lami życia.

Organizacje	studenckie
•	 STUDENCKIE	 KOŁO	 NAUKOWE	 FILOZOFÓW	 KULTURY	

UMCS	 (SKNFK) swą działalność rozpoczęło w 2002 roku 
i bez przerw wciąż aktywnie uczestniczy w życiu uczelni. 
oprócz stałych członków, w działalność sknFk często 
włączają się osoby nie będące ściśle związane z naszą or-
ganizacją, ale wspierające realizację naszych projektów. 

zakres naszych celów jest dość szeroki, od poszerzania 
zainteresowań szeroko pojętą kulturą, poprzez badania 
naukowe, po organizowanie życia kulturalnego i sporto-
wego swoich członków. wydajemy pismo o charakterze 
filozoficzno-literackim propagujące kulturę w jej naj-
szerszym aspekcie, realizujemy projekty twórcze naszych 
członków, a także wszystkich innych studentów, którzy 
wychodzą z ciekawą inicjatywą. współpracujemy z in-
nymi organizacjami o podobnym charakterze. Możemy 
się poszczycić cyklem spotkań zatytułowanym Filozofia 
Rocka, które niejednokrotnie wychodzą poza mury wy-
działu Filozofii i socjologii. 

•	KOŁO	NAUKOWE	FILOZOFII istnieje od listopada 2006 r. 
do najważniejszych celów statutowych należy popula-
ryzacja wiedzy filozoficznej wśród młodzieży akademic-
kiej poprzez referaty, dyskusje, wspólne lektury tekstów 
oraz publikacje. w ramach działalności koła wydawane 
jest „philosophon agora” – czasopisma o charakterze 
naukowo-popularyzatorskim ułatwiającym studentom 
i doktorantom UMcs wydanie swoich pierwszych pu-
blikacji, pomoc studentom w przygotowaniu się do zajęć 
dydaktycznych, reprezentacja instytutu Filozofii UMcs 
w spotkaniach z innymi kołami naukowymi. do sukce-
sów należy zaliczyć zorganizowanie konferencji nauko-

wej pod hasłem: Epistemologia a filozofia nauki – główne 
oblicza sporu (maj 2007). koło dzieli się na dwie sekcje: 
sekcję Filozofii teoretycznej i sekcję kognitywistyki.

Głównym celem działalności Sekcji Kognitywistyki 
Koła Naukowego Filozofów UMCS jest popularyza-
cja wiedzy na temat kognitywistyki, filozofii umysłu 
i semiotyki. Dzięki współpracy z doktorantami możli-
we jest wychodzenie z działalnością koła nieco dalej. 
W kołe prowadzone są regularne spotkania, organizowa-
ne dyskusje, podczas których są przedstawiane kolejne 
nurtujące zagadnienia czy – w formie tekstów czy też 
w formie multimedialnej. Istnieje portal internetowy 
jaźń.pl, który nie tylko umożliwia każdemu użytkow-
nikowi prowadzenie własnego bloga, ale także wspólne 
pisanie książki bądź publikowanie pojedynczych artyku-
łów. Można znaleźć na tym portalu forum, na którym 
można zadawać pytania natury technicznej, ale przede 
wszystkim ma ono służyć otwartej komunikacji między 
użytkownikami. sporo informacji jest zamieszczanych 
w gablocie koła, znajdującej się w budynku starej Hu-
manistyki.

•	 KOŁO	 FILMOWE	 STUDENTÓW	 INSTYTUTU	 FILOZOFII	
UMCS zostało założone w lutym 2008 r. i funkcjonuje 
od tego czasu, nie będąc jednak jeszcze kołem statuto-
wym. podstawowym celem jego powstania było rozbu-
dzanie zainteresowania filozofią wśród studentów oraz 
chęć poszerzania wiedzy studentów instytutu Filozofii 
poprzez dyskusje nad wątkami filozoficznymi pojawia-
jącymi się we współczesnym kinie. poprzez nawiązanie 
współpracy ze studentami różnych wydziałów UMcs, 
studentami innych uczelni oraz pracownikami naukowy-
mi, dyskusje na spotkaniach koła rozszerzyły swój zakres, 
obejmując nie tylko tematy ukazujące kino współczesne 
jako nośnik idei filozoficznych, ale także poruszające za-
gadnienia z zakresu filmoznawstwa, kulturoznawstwa 
i socjologii. spotkania odbywają się dzięki uprzejmości 
władz wydziału Filozofii i socjologii w pomieszczeniach 
wydziału.

do końca roku akademickiego planowane są regular-
ne spotkania dyskusyjne, odczyty i referaty członków. 
na początku semestru letniego zorganizowane zostanie 
spotkanie/panel dyskusyjny z udziałem pracowników 
naukowych UMcs dotyczące współczesnego kina scien-
ce-fiction. w ramach Festiwalu kultury studenckiej 
„kozienalia 2008” zorganizowano Filozoficzny wieczór 
Filmowy – projekcję filmów kina niezależnego. koło ma 
również w planach rozpoczęcie działalności edukacyjnej 
wśród młodzieży pochodzącej z liceów lubelskich w celu 
rozbudzenia wśród niej zainteresowania filozofią, oraz 
propagowania instytutu Filozofii UMcs.

•	KOŁO	NAUKOWE	STUDENTÓW	SOCJOLOGII	zostało za-
łożone w drugim roku funkcjonowania studiów socjolo-
gicznych na wydziale Filozofii i socjologii UMcs. koło 
może poszczycić się bogatym dorobkiem naukowo-ba-
dawczym od samego początku istnienia: sondaże wśród 
studentów UMcs, prace nad strukturą społeczno-demo-
graficzną studentów UMcs. sporządzono „socjologicz-
ne” portrety studentów wydziału Filozofii i socjologii 

oraz ekonomii, powstało czasopismo „Uniwersytet kry-
tyczny” oraz dyskusyjny klub Filmowy. liczne obozy 
badawcze zaowocowały bogatymi materiałami o charak-
terze naukowym, publikowanymi na łamach czasopisma 
oraz wygłaszanymi na konferencjach ogólnouniwersy-
teckich, a nawet ogólnopolskich. nasi członkowie bio-
rą udział w wielu konferencjach organizowanych przez 
inne ośrodki akademickie, m.in. z warszawy, wrocławia, 
zielonej Góry, Gdańska, rzeszowa. dzięki współpracy 
z polskim towarzystwem socjologicznym został zre-
alizowany projekt ministerialny Własność jako wartość. 
dzięki sukcesowi ostatniej konferencji pt. Własność jako 
odpowiedzialność, przygotowywane są kolejne projekty 
finansowane przez Ministerstwo skarbu. 

przez ostatnie dwa lata były organizowane dni so-
cjologa, w których uczestniczyli studenci różnych kie-
runków i wydziałów, a swoje prelekcje wygłaszali także 
profesorowie z Uniwersytetu rzeszowskiego, katolickie-
go Uniwersytetu lubelskiego, a w latach wcześniejszych 
również z ośrodków warszawskich i zielonogórskich. 

•	STUDENCKIE	KOŁO	NAUKOWE	SOCJOLOGII	GOSPODAR-
KI I ORGANIZACJI powstało 1 października 2003 roku o od  
4 kwietnia 2008 roku działalność sknsGio została re-
aktywowana. do głównych celów koła należy: pogłębia-
nie wiedzy z zakresu socjologii gospodarki i organizacji 
i nauk pokrewnych; rozwijanie życia samorządowego 
wśród członków koła i przygotowanie ich do pracy za-
wodowej; działalność samopomocowa w zakresie stu-
diów; ogólna działalność dla dobra UMcs.

w ramach zadań statutowych koło rozwija działalność 
na zasadach współpracy z innymi organizacjami stu-
denckimi, działającymi na terenie uniwersytetu. zakoń-
czone zostały liczne projekty, m.in.: organizacja warsz-
tatów dla członków koła oraz studentów UMcs, które 
dotyczyły doskonalenia umiejętności miękkich z zakresu 
negocjacji i autoprezentacji; uczestnictwo w konferencji 
naukowej Kultura a rynek nałęczów (12–14 maj 2008 r.); 
udział w iii kongresie obywatelskim, warszawa (17 maj 
2008 r.); organizacja szkolenia dla członków sknsGio 
z zakresu umiejętności pracy w grupie (16 listopada 2008 
r.); udział w Forum Młodych (Gdańsk, 5 grudnia 2008 
r.); organizowanie cyklu szkoleń we współpracy z eu-
ropejskim Forum Młodzieży aeGee lublin. szkolenia 
dotyczą doskonalenia umiejętności miękkich z zakresu: 
zarządzania projektem, wyznaczania sobie celów, komu-
nikacji, motywacji, zarządzania sobą w czasie. szkolenia 
trwały od 6 grudnia do 16 grudnia 2008 r.; realizacja au-
torskiego projektu badawczego Oczami studenta: Miasto 
jako przyszły pracodawca. prace nad projektem sknsGio 
rozpoczęło w listopadzie 2008r. a zakończenie prac nad 
projektem przewidywane było na luty 2009 r.; realizacja 
projektu Dobry Karnawał. projekt składa się z trzech 
etapów: kiermasz kartek świątecznych na terenie UMcs, 
organizacja charytatywnego koncertu na rzecz wyjazdu 
na obóz wakacyjny dzieci ze świetlicy z ulicy Grygowej, 
aktywizacja dzieci z ulicy Grygowej do wspólnej orga-
nizacji balu karnawałowego. przewidywany czas trwania 
projektu – od grudnia 2008 do lutego 2009 r.

 
Wypowiedzi	studentów	
Wydziału	Filozofii	
i	Socjologii

Umiłowanie mądrości, to jst to, co w prostym prze-
kładzie oznacza filozofia, jest czymś co da się wy-
jaśnić równie jasno, jak umiłowanie muzyki, które 

skłania ludzi do edukacji muzycznej. dlatego też pytanie 
„dlaczego poszedłem na filozofię”, bardzo kojarzy mi się 
z pytaniem „czemu ludzie poświęcają czas na naukę gry 
na pianinie?”. nie daje to stałej pracy, chyba że nauczy-
ciela nabywanej umiejętności.

to tak jakby ludzie nauczyli się odpowiadać na pod-
stawowe dla nich pytania na pamięć. wraz z wycho-
waniem, nauczono nas jednej melodii, którą umiemy 
grać i większość bardzo mocno, również emocjonalnie, 
się z tą melodią związuje. różnorodność uwertur, jakie 
mamy okazję usłyszeć na filozofii, otwiera umysł na nowe 
drogi myślenia. spotkanie odmiennych od nas i jedno-
cześnie wspaniałych ludzi pomaga docenić kolorową 
różnorodność, niszczy dogmatyzm i przekonanie o wyż-
szości jednej kultury, wspiera pytanie o miejsce każdego 
przekonania, łącznie z własnym. przy tym logika pilnuje 
poprawności rozumowania i uczy prawidłowego formu-
łowania zdań. ludzie myślą, że filozofia jest niepraktycz-
na, a ja się z tym absolutnie nie zgadzam. jeśli jest coś 
bardziej praktycznego od rozwoju swojej własnej osoby, 
to z chęcią to poznam. czy umiejętność liczenia, znajo-
mość prawa, wiedza techniczna dają spokój, ład, szczę-
ście w życiu? ludzie często są rozczarowani, niespokojni, 
nieszczęśliwi, denerwują się na znajomych i świat, po-
nieważ nie spełniają ich własnych oczekiwań i przy tym 
pracę nad sobą traktują jako egoizm. ja myślę, że war-
to zacząć od siebie, żeby później rozwijać mniej ważne 
umiejętności zawodowe. 

na pewno nie są to studia dla każdego – wymagają 
odporności na ignorancję ludzi, społeczną presję „wy-
ścigu szczurów” i odwagi rozwoju najbardziej głębokich 
części swojej osobowości, otwarcia na świat.

to mój drugi kierunek na UMcs. wybrałem tę uczel-
nię, ponieważ jestem bardzo zadowolony z możliwości 
wszechstronnego rozwoju, jaki oferuje.

Krzysztof Kobylarz
II rok filozofii

Wybrałam filozofię nieco intuicyjnie. potrzebo-
wałam miejsca, w którym będę mogła rozma-
wiać na tematy, które wydają się tak podstawowe 

i oczywiste, że niewiele osób je porusza. ten kierunek 
daje mi wspaniałe możliwości do rozwoju samej sie-
bie, do pogłębiania wiedzy na temat rzeczywistości. 
jest to jakby kontynuacja dialogu, który prowadzę sama 
ze sobą, w gronie inteligentnych, refleksyjnych ludzi. 
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a dlaczego UMcs? – ponieważ pozwala mi na wolność, 
którą sobie cenię oraz jest pełen niezwykłych Głów, któ-
re inspirują. nauczona także doświadczeniami z mojego 
drugiego kierunku wiem, że na tej uczelni panuje dobra, 
nazwałabym to „ludzka”, atmosfera.

Marta Rycak
II rok filozofii

studia filozoficzno-historyczne, zwane inaczej euro-
peistyką, to międzywydziałowe studia wyższe i, jak sama 
nazwa wskazuje, jeden kierunek w drugim. w pierw-
szym semestrze są trzy egzaminy: z historii filozofii 
starożytnej, historii starożytnej i propedeutyki filozofii. 
na pierwszym roku jest obecnie 30 osób. Może liczba 
nie jest szokująca, ale myślę, że tyle wystarczy, przynajm-
niej wszyscy się znają. ludzie są naprawdę sympatyczni. 
nauki nie ma dużo, trzeba tylko lubić czytać i oczywiście 
interesować się historią i filozofią (choć mogę zauważyć, 
że jedno z drugim bardzo się wiąże). Bardzo przyjemnie 
prowadzone są ćwiczenia w małych grupach po 15 osób, 
co daje możliwość wypowiedzenia się każdemu na okre-
ślony temat. w semestrze zimowym mamy następujące 
przedmioty: historia filozofii starożytnej, historia staro-
żytna, propedeutyka filozofii, vademecum studiów histo-
rycznych, prahistoria ziem polskich, język łaciński, język 
obcy nowożytny, wychowanie fizyczne, technologia in-
formatyczna, wykład fakultatywny do wyboru z kanonu 
historycznego lub filozoficznego. chcę dodać, że bardzo 
ciekawe wykłady są z historii filozofii starożytnej oraz 
z prahistorii ziem polskich (archeologia). 

Adrian Mazurek
I rok studiów filozoficzno-historycznych

sądzę, że ten kierunek dobrze łączy w sobie zagadnie-
nia z zakresu filozofii i historii i że jest wymagający oczy-
wiście, chociaż myślę że każdy, kto lubi książki i zawzięte 
dyskusje na ćwiczeniach sobie poradzi. 

Edyta

pod względem towarzyskim to jest bardzo dobrze, 
jest przynajmniej wszechstronnie. nie ma dużo egzami-
nów, co prawda mamy więcej o jeden niż sama filozofia 
czy sama historia, ale jest ciekawie.

Krzysiek

tak dobre studia, że można sobie robić karierę nauko-
wą. jest mało osób, wiec za bardzo nie ma kogo oblewać. 
poza tym są bardzo sympatyczni wykładowcy szczegól-
nie z przedmiotów filozoficzynych. są to studia między-
wydziałowe, więc można poznać znaczną część UMcs.

Kuba

Mnie bardzo się podobają te studia. są bardzo sym-
patyczni ludzie i mamy miłą panią w dziekanacie. plu-
sem jest także to, że jest mała liczba studentów, dzięki 

temu szybko przepływają informacje, a wszyscy lepiej się 
znają. w naszej grupie nie można mówić o tak zwanym 
„wyścigu szczurów”.

Natalka

Dlaczego wybrałam socjologię? od zawsze intereso-
wałam się naukami społecznymi, a w szczególności 
strukturami i przemianami zachodzącymi w społe-

czeństwie. chciałam zajmować się w życiu czymś, co bę-
dzie moją pasją, a jednocześnie zapewni duże możliwości 
w podjęciu przyszłych ról zawodowych. socjologia odpo-
wiada moim oczekiwaniom. studia dostarczają mi wiedzy 
ogólnej, bez której nie byłabym w stanie zrozumieć zdarzeń 
z otaczającego świata. ponadto wyposażają mnie w umie-
jętność badania rzeczywistości, komunikacji z ludźmi. plan 
zajęć nie jest przeładowany, ale liczyłam na większą ilość 
zajęć praktycznych. oprócz przedmiotów obligatoryjnych 
mam do wyboru szeroką gamę kursów dodatkowych i fa-
kultetów, dostępnych, niestety, w szerszym zakresie dopiero 
na drugim roku. nie mam większych zastrzeżeń co do tego 
kierunku, na chwilę obecną jestem zadowolona z dokona-
nego wyboru, studia są ciekawe, umożliwiają samokształ-
cenie i rozwijanie zainteresowań.

Iza Dyś
I rok socjologii

socjologia na UMcs jest moim zrealizowanym ma-
rzeniem. Byłam zdecydowana, że chcę studiować właśnie 
ten kierunek i po pierwszym semestrze utwierdziłam się 
w tym przekonaniu. dość dobrze wiedziałam, na co się 
decyduję, więc nie ma mowy o rozczarowaniu tym, cze-
go teraz się uczę. Materiał objęty programem realizowa-
nym na tym kierunku jest nie tylko interesujący, ale waż-
ny i rozwijający, a zdobywaną wiedzę wykorzystywać 
będę nie tylko w karierze zawodowej, ale i na co dzień, 
co nie o każdym kierunku powiedzieć można. pierwszy 
rok jest ciężki, bo wymaga przystosowania się do nowych 
warunków, ale jeżeli chodzi o nasz instytut spotykam się 
z życzliwością pracowników naukowych i starszych ko-
legów. przez cztery miesiące poznałam wielu ciekawych 
ludzi, którzy na pewno pozostawią po sobie ślad w moim 
życiu. Umożliwiono mi również rozwijanie zaintereso-
wań poza zajęciami – koło naukowe studentów socjo-
logii to, mogę śmiało powiedzieć, okno na świat. dzięki 
członkostwu w kole miałam okazję uczestniczyć w kilku 
konferencjach, warsztatach, zdobyłam praktyczne umie-
jętności, spotkałam wybitnych socjologów, poznałam 
studentów z innych uczelni, co sprawia, że studiowanie 
nabiera większego sensu.

socjologia sama w sobie jest kierunkiem, jak to się 
popularnie określa, przyszłościowym, dającym szerokie 
możliwości. Uważam, że dla osób, które chcą się rozwijać 
w tej dziedzinie socjologia na UMcs to dobry wybór.

Paulina Berczyńska
I rok socjologii

Wydział
humanistyczny

	Instytut	Anglistyki

O	Wydziale

W ydział Humanistyczny został powołany do życia 
w 1952 r., gdy uruchomiono sekcję historyczną, zaś 
w 1953 r. sekcję polonistyczną. do wydziału włączo-

no wówczas, istniejące poprzednio na wydziale Matema-
tyczno-przyrodniczym katedry: etnografii i etnologii, pre-
historii, pedagogiki, logiki z zakładem Filozofii.

obecnie w skład wydziału Humanistycznego wchodzą 
instytuty: anglistyki, archeologii, Bibliotekoznawstwa i in-
formacji naukowej, Filologii polskiej, Filologii romańskiej, 
Filologii słowiańskiej, Germanistyki, Historii i kulturo-
znawstwa oraz zakład logopedii i językoznawstwa stoso-
wanego.

kształcenie prowadzone jest na kierunkach: archeologia, 
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Filologia polska, 
filologia (na specjalnościach: Filologia angielska, Filologia 
germańska, Filologia romańska, Filologia iberyjska, Filologia 
rosyjska, rosjoznawstwo, slawistyka, Filologia ukraińska, 
lingwistyka stosowana), Historia, kulturoznawstwo oraz 

na unikatowym kierunku logopedia z audiofonologią. pro-
wadzone są również studia iii stopnia (doktoranckie) w dys-
cyplinach: historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo.

problematyka badań naukowych w instytutach filologicz-
nych dotyczy historii literatury polskiej, angielskiej, amery-
kańskiej, niemieckiej, literatur romańskich i słowiańskich. 
druga grupa problemów wiąże się z językoznawstwem za-
równo historycznym, jak i współczesnym poszczególnych 
języków, dialektologią i etnolingwistyką. logopedzi kon-
centrują uwagę na komunikacji językowej, jej uwarunko-
waniach i zaburzeniach. archeolodzy i historycy prowadzą 
badania przeszłości od pradziejów do współczesności, dzie-
jów polskiego wychodźstwa w czasach nowożytnych, zaś 
kulturoznawcy zajmują się dziejami kultury polskiej, kultury 
mniejszości etnicznych, folklorem i kulturą regionalną. 

instytuty i zakłady wydziału współpracują z 62 ośrod-
kami naukowymi w Bułgarii, czechach, słowacji, rosji, 
Ukrainie, rumunii, litwie, estonii, Białorusi, Gruzji, ar-
menii, niemczech, austrii, Francji, Hiszpanii, portugalii, 
szwecji, szwajcarii, Brazylii, stanach zjednoczonych, ka-
nadzie i japonii.

O	Instytucie

W skład instytutu anglistyki wchodzi dziewięć zakła-
dów: zakład literatury angielskiej, zakład literatu-
ry angloirlandzkiej, zakład studiów conradoznaw-

czych, zakład literatury i kultury amerykańskiej, zakład 
studiów amerykanistycznych, zakład języka angielskiego, 
zakład Fonetyki i Fonologii, zakład kultur anglojęzyczne-
go obszaru kulturowego, zakład Metodyki nauczania języ-
ka angielskiego. 

obecnie instytut anglistyki liczy 4 profesorów tytular-
nych, 7 profesorów nadzwyczajnych UMcs, 5 doktorów 
habilitowanych, 17 adiunktów, 19 asystentów oraz 11 dok-
torantów. 

poza dziennymi 5-letnimi studiami magisterskimi, in-
stytut anglistyki od roku 2007 prowadzi – w ramach tzw. 
systemu Bolońskiego – prowadzi 3-letnie stacjonarne studia 
i stopnia, od 2008 roku zaś – dwuletnie stacjonarne i dwu-
letnie niestacjonarne (magisterskie) studia ii stopnia. 

w roku 2008 instytut wypromował dwóch doktorów 
i dwóch doktorów habilitowanych. pracownicy instytutu 
anglistyki opublikowali w tym roku ok. 50 artykułów na-
ukowych w czasopismach zagranicznych i polskich w tym 
3 książki oraz 3 zredagowane tomy naukowe. do druku zło-
żono ponad 60 publikacji, w tym 1 książkę i 3 zredagowa-
ne tomy naukowe. pracownicy czynnie uczestniczyli w 20 
zagranicznych i 8 krajowych konferencjach naukowych. 
w roku 2008 instytut zorganizował 3 konferencje naukowe. 

Działalność	naukowa
w instytucie prowadzone są badania w zakresie nauk neo-

filologicznych. w szczególności są to:
•	badania semiotyczne nad dramatem okresu renesansu, 

a także nad literaturą modernizmu i postmodernizmu 
(zakład literatury angielskiej); 

•	badania w zakresie wielokulturowości, tradycji i innowa-
cji w dwudziestowiecznej literaturze i kulturze amerykań-
skiej, współczesnej poezji amerykańskiej, technologii oraz 
twórczości pisarskiej współczesnych artystów amerykań-
skich (zakładu amerykanistyki);

•	badania w zakresie problematyki tożsamości w kulturze 
materialnej i duchowej Usa, ideologii i retoryki prezy-
denckiej w Usa (zakład studiów amerykanistycznych);

•	badania w zakresie semantyki, składni i leksyki języka 
angielskiego, prozodii wypowiedzi w języku angielskim, 
języka humoru, a także językoznawstwa historycznego); 

•	badania nad akwizycją angielskiego fonetyczno-fonolo-
gicznego systemu samogłoskowego przez polskich studen-
tów, badania nad koartykulacją w języku polskim i angiel-
skim oraz nad akustycznymi i percepcyjnymi aspektami 
palatalizacji w obydwu językach (zakład Fonetyki i Fono-
logii); 

•	badania w dziedzinie metodologii badań literacko-histo-
rycznych, historii literatury angielskiej XX w., teorii litera-
tury, noweli angloirlandzkiej i narratologii (zakład litera-
tury angloirlandzkiej);
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•	badania nad twórczością josepha conrada (zakład stu-
diów conradoznawczych). zakład realizuje umowę o mię-
dzynarodowej współpracy z east european Monographs 
w Boulder (Usa). w ramach umowy zakład, wspólnie 
z partnerem amerykańskim, wydaje serię książek nauko-
wych pt. Conrad: Eastern and Western Perspectives (jeden 
tom rocznie; dotychczas ukazało się 17 tomów). 

•	badania w zakresie problematyki wielokulturowości 
w postimperialnej wielkiej Brytanii, brytyjskiej kultury 
popularnej i zastosowania tych metod w dydaktyce (za-
kład kultur krajów angielskiego obszaru językowego);

•	badania w zakresie efektywnego użycia strategii czytania 
oraz zastosowania tłumaczenia w dydaktyce języków oraz 
badania nad strategiami oceny egzaminu maturalnego z ję-
zyka angielskiego (zakład Metodyki nauczania języka an-
gielskiego).

Organizacje	studenckie
•	w instytucie działają koła naukowe. na szczególną uwa-

gę zasługuje działalność KOŁA	TEATRALNEGO	ANGLISTÓW. 
koło regularnie organizuje festiwale studenckie, w któ-
rych uczestniczą zagraniczne studenckie grupy teatralne. 

	Instytut	Archeologii
O	Instytucie

W 1945 roku na wydziale przyrodniczym w sekcji 
nauk antropologicznych, powołana została do życia 
katedra i zakład prehistorii. od 1952 roku konty-

nuowała swą działalność na nowo powołanym wydziale 
Humanistycznym jako katedra archeologii polski i po-
wszechnej. po reorganizacji z 1970 roku, w ramach in-
stytutu Historii, stworzono zakład Historii starożytnej 
i archeologii. w 1974 roku został wyodrębniony zakład 
archeologii polski i powszechnej. od roku 1983 działa 
katedra archeologii. w roku 2003 utworzono instytut 
archeologii, na który składa się pięć zakładów: zakład 
epok kamienia, zakład epok Brązu i wczesnego Żelaza, 
zakład archeologii Środkowo- i wschodnioeuropejskie-
go Barbaricum, zakład archeologii wczesnośrednio-
wiecznej oraz zakład nauk wspierających archeologię.

instytut zatrudnia 22 pracowników dydaktycznych  
i 5 pracowników technicznych. 

I nstytut archeologii UMcs prowadzi badania nad 
kulturą społeczności pradziejowych, starożytnych, 
średniowiecznych i nowożytnych w polsce i w euro-

pie. szczególne miejsce zajmują jednak studia regionalne 
obejmujące obszar polski Środkowowschodniej. w bada-
niach tych eksponuje się problem „pogranicza” kulturo-
wego, który na tym terenie ujawnia się w różnych epokach 
pradziejów, w średniowieczu i w czasach późniejszych. 
stanowi to specyfikę lubelskiej archeologii, przez co przy-
ciąga ona badaczy z różnych krajów, zwłaszcza sąsied-
nich. w instytucie pracują wykładowcy nie tylko z polski, 
ale także z niemiec, austrii, Ukrainy oraz czech.  

pracownicy instytutu prowadzą liczne badania wy-
kopaliskowe na lubelszczyźnie, ziemi sandomierskiej 
oraz w północnej części województwa podkarpackiego. 
we wszystkich uczestniczą studenci archeologii w ramach 
obowiązkowych ćwiczeń terenowych. aktualnie najwięk-
sze i planowane na najbliższe lata prace wykopaliskowe 
prowadzone są w łukawicy, w miejscu, gdzie uchwycono 
ślady osadnictwa z okresów paleolitu, mezolitu, neolitu, 
epoki brązu, okresu wędrówek ludów i wczesnego śre-
dniowiecza, dalej - w lubaczowie, gdzie udało się uchwy-
cić pozostałości wałów drewniano-ziemnych grodu z iX/
X wieku, osadę wczesnośredniowieczną z Xi-XiV stulecia 

oraz zabudowania przyzamkowe z czasów późniejszych. 
kolejnym stanowiskiem jest Ulów na roztoczu, gdzie od-
kryto m.in. interesujące cmentarzysko i osady z okresu 
rzymskiego i wędrówek ludów oraz cmentarzysko neoli-
tyczne. na okres rzymski datowane jest także cmentarzy-
sko wraz z osadą w swaryczowie i w sobieszynie. w tomi-
nach prowadzone są badania na osadach neolitycznych, 
a w kolonii klementowice na stanowisku paleolitycz-
nym, związanym z tzw. łowcami reniferów. wykopali-
ska instytutowe skierowane są także ostatnio na badanie 
cmentarzysk wczesnośredniowiecznych. istotne miejsce 
w badaniach zajmuje lublin w okresie średniowiecza. 
poza polską studenci mogą uczestniczyć także w pracach 
archeologicznych na krymie i w niemczech.

niemal każdego roku organizowane są wyjazdy za-
graniczne dla studentów archeologii, z reguły do krajów 
z południa europy. programowym zajęciom uniwersytec-
kim towarzyszą często wykłady gości z innych ośrodków 
z polski i z zagranicy – specjalistów różnych dziedzin, 
nie tylko archeologicznych.

pracownicy oraz studenci organizują wspólnie wiele 
imprez skierowanych do lokalnych społeczności wschod-
niej polski. są to różnego rodzaju festyny, pokazy i warsz-
taty archeologiczne.

Przy	instytucie znajduje się bardzo dobrze wyposa-
żona i czynna w dogodnym czasie otwarta bi-

blioteka, nieustannie uzupełniana w najnowsze publikacje 
polskie i zagraniczne. do dyspozycji studentów są dwie czy-
telnie: cicha i bardziej otwarta, gdzie studenci spędzają czas 
między zajęciami. sale wykładowe są wyposażone w nowo-
czesny sprzęt multimedialny, dzięki czemu zajęcia są bo-
gato ilustrowane. to bardzo ważne, ponieważ archeologia 
jest w dużej mierze nauką opartą na materiale graficznym.

Organizacje	studenckie

•	KOŁO	NAUKOWE	STUDENTÓW	ARCHEOLOGII	zostało za-
łożone w 1959 roku i przez cały okres swego istnienia 
przez jego szeregi przewinęła się ogromna liczba studen-
tów. Wielu z nich jest obecnie znanymi i cenionymi ar-
cheologami, którzy wnieśli duży wkład w kształt współ-
czesnej archeologii.

od samych początków działalności członkowie koła 
skupiali się na szeroko pojętej popularyzacji tej nauki, 
próbując przybliżyć ją jak największej grupie odbiorców. 

od wielu lat członkowie koła biorą udział w propago-
waniu archeologii wśród dzieci i młodzieży, organizując 
prelekcje o tematyce archeologicznej w różnych placów-
kach oświatowych. w czasie tych zajęć przybliżamy słu-
chaczom tajemnice życia ludzi w pradziejach na terenie 
dzisiejszej polski oraz opowiadamy o pracy archeologa. 

przy knsa działa również wiele sekcji (krzemieniar-
ska, garncarska, zdobnicza, tkacka, zespół tańca daw-
nego “crinale” oraz grupa przeworczyków), w ramach 
których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania, 
a efektami swoich działań dzielą się z innymi biorąc 

udział w licznych festynach o tematyce archeologiczno-
historycznej (Masłomęcz, Ulów, łódź, chodlik). 

tradycją działań studentów były liczne wyjazdy zagra-
niczne (m.in. do pragi, niemiec, na węgry, Bliski wschód 
i do egiptu czy do Grecji). ważne miejsce zajmowała także 
działalność naukowa wyrażająca się poprzez organizację 
studenckich konferencji naukowych jak i aktywny udział 
w konferencjach organizowanych przez inne ośrodki.

obecnie nasze działania skupiają się przede wszystkim 
na organizacji jubileuszu 50-lecia koła, w ramach których 
organizujemy konferencję naukową oraz Festyn arche-
ologiczno-Historyczny, który odbędzie się dnia 23 maja 
2009 roku na terenie Muzeum wsi lubelskiej w lublinie 
i na który już dzisiaj serdecznie wszystkich zapraszamy.

	Instytut	Bibliotekoznawstwa 
	 	 i	Informacji	Naukowej
O	Instytucie

S tudia bibliotekoznawcze w UMcs zostały urucho-
mione w 1974 r. instytut prowadzi obecnie nauczanie 
na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznaw-

stwo – trzyletnie studia licencjackie (i stopień) z możliwo-
ścią kontynuowania nauki na dwuletnich studiach magi-
sterskich (ii stopień), również w trybie zaocznym. 

absolwent kierunku informacja naukowa i bibliote-
koznawstwo zdobędzie wiedzę na temat: wiedzy ogólnej 
z zakresu nauk humanistycznych, wiadomości na temat 
organizacji i zarządzania informacjami, znajomości za-
gadnień związanych z prawem własności informacji i pra-
wem autorskim oraz będzie posiadał następujące umie-
jętności: organizowanie zbiorów informacji, tworzenie 

szybkich i łatwych dostępów do zbiorów informacyjnych, 
selekcjonowanie informacji, zarządzanie informacjami 
przy pomocy szerokiej gamy nośników, jak: manuskrypty, 
starodruki, książki, czasopisma, mikrofilmy, cd-roMy, 
dokumenty multimedialne, komputerowe bazy danych. 

absolwent kierunku informacja naukowa i biblioteko-
znawstwo może pracować między innymi w bibliotekach, 
mediatekach, archiwach, agencjach prasowych, portalach 
internetowych, księgarniach internetowych, szkołach, 
firmach wydawniczych, placówkach naukowych, kance-
lariach prawniczych oraz wszelkiego rodzaju urzędach 
i instytucjach komercyjnych przy zakładaniu i admini-
strowaniu bazami danych oraz zarządzaniu danymi i in-
formacjami.

przy instytucie aktywnie działa studenckie koło na-
ukowe Bibliologów (http://knb.umcs.lublin.pl/). Więcej 
informacji o rekrutacji i studiach na kierunku Informacja 
naukowa i bibliotekoznawstwo na stronie http://umcs.lu-
blin.pl/bin.
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O	Instytucie

P owstał w roku 1972 przez wydzielenie z istniejącego 
poprzednio instytutu Filologii obcych trzech zakła-
dów: Filologii słowiańskiej, języka rosyjskiego i li-

teratury rosyjskiej. Utworzono z nich instytut Filologii 
rosyjskiej i słowiańskiej. pierwszym dyrektorem został 
profesor Paweł Smoczyński. po przemianowaniu tego 
instytutu, w 1991 roku, na instytut Filologii słowiańskiej, 
obok prowadzonych poprzednio studiów rusycystycznych, 
uruchomiono Filologię ukraińską w 1992 roku, zaś Filolo-
gię białoruską w 1993. w ostatnich latach oferta edukacyj-
na została wzbogacona o rosjoznawstwo i slawistykę.

instytut Filologii słowiańskiej przywiązuje wielką uwa-
gę do współpracy ze szkołami różnych szczebli w lublinie 
i na lubelszczyźnie. od lat prowadzi działalność promu-
jącą kierunki i specjalności nauczania, zawierając m.in. 
umowy patronackie ze szkołami średnimi. w myśl umo-
wy patron naukowy zobowiązuje sie do:
a) umożliwienia zainteresowanym uczniom liceum 

udziału w zajęciach praktycznych z języka rosyjskiego 
i ukraińskiego prowadzonych przez patrona nauko-
wego. informowanie liceum o imprezach naukowych, 
w których mogą brać udział zainteresowani uczniowie 
oraz nauczyciele języka rosyjskiego;

b) umożliwienie zainteresowanym uczniom liceum udzia-
łu w kołach zainteresowań w ramach działalności stu-
denckich kół naukowych (koła studentów Filologii 
Ukraińskiej UMcs, koła rusycystów i innych), reali-
zacji wspólnych projektów przez uczniów i studentów;

c) współpracy w programach unijnych realizowanych 
na wschodzie (rosja, Ukraina, Białoruś);

d) umożliwienie dostępu do zbiorów bibliotecznych pa-
trona naukowego, np. materiały dotyczące rosyjskiej 
i ukraińskiej literatury, poezji itp.
współpraca w ramach umów patronackich realizowa-

na jest z liceum ogólnokształcącym im. wł. Broniew-
skiego w Świdniku, zespołem szkół – Gimnazjum im. 
jana pawła ii w woli Uhruskiej. w 2009 roku planowane 
jest zawarcie podobnej umowy z liceum im. władysława 
zawadzkiego w wisznicach, liceum ogólnokształcącym 
w chełmie oraz liceum im. onz w Biłgoraju.

w instytucie prowadzone są również imprezy integru-
jące, propagujące wiedzę z zakresu literatur i języków sło-
wiańskich:
a) we współpracy z dyrekcją i gronem pedagogicznym 

zespołu szkół – Gimnazjum w woli Uhruskiej orga-
nizujemy od czterech lat konkurs poezji rosyjskiej 
i Ukraińskiej. z myślą o przyszłych slawistach został 
opracowany przez profesora Petara Sotirova, dr hab. 
Mariolę Mostowską i dr Nikolaya Papuchieva projekt 
dydaktyczny Bałkany — od kultury minojskiej poprzez 
„kocioł bałkański” do Unii Europejskiej, zaprezento-
wany w 2008 roku w kolegium licencjackim w Białej 
podlaskiej;

b) 18 marca, w ramach „dni otwartych” w kolegium li-
cencjackim w Białej podlaskiej odbędzie się i konkurs 
wiedzy slawistycznej dla uczniów szkół średnich.
instytut ściśle współpracuje z kuratorium oświaty 

w lublinie przy organizowaniu olimpiady języka rosyj-
skiego dla uczniów szkół średnich, zabiega o wprowadze-
nie do programu szkolnego jednego z języków słowiań-
skich, aby był nauczany jako drugi obcy, bierze udział 
w imprezach mających na celu popularyzację „języków 
sąsiadów” w środowiskach szkolnych regionu.

Organizacje	studenckie

•	 KOŁO	 NAUKOWE	 RUSYCYSTÓW	 UMCS powstało w roku 
1997. obecnie w jego pracach uczestniczy 28 studentów 
z filologii rosyjskiej, rosjoznawstwa oraz slawistyki). jego 
działalność koncentruje się wokół problemów literatury ro-
syjskiej (satyry, śmiechu i komizmu, demonologii, toposów 
kulturowych), jak również prawosławia oraz kultury rosyj-
skiej (rosyjska kultura ludowa, dzieje teatru i baletu rosyj-
skiego, bardowie rosyjscy, kino rosyjskie, polacy w kulturze 
rosyjskiej i in.). członkowie koła prezentowali swoje prace 
na: spotkaniach roboczych, sesjach naukowych organizowa-
nych w instytucie Filologii słowiańskiej (wielokrotnie w tych 
spotkaniach uczestniczyli członkowie koła naukowego 
Ukrainistów i koła naukowego Bułgarystów); konferen-
cjach naukowych w innych ośrodkach akademickich (ok. 40 
referatów wygłoszonych na konferencjach w szczecinie, ło-
dzi, warszawie, wrocławiu, krakowie, Gdańsku); w tomach 
pokonferencyjnych opublikowano 28 artykułów członków 
koła (wykaz w załączeniu); w 2006 roku studentka Anna 
Paziuk została laureatem Międzynarodowego konkursu 
aeGee Moskwa Farwell Winter’WU: Spring SUN BAKING 
(w dniach 26.02-5.03 2006 uczestniczyła w spotkaniu laure-
atów konkursu w Moskwie).

w ostatnich latach członkowie koła wystawili spek-
takl Wertep rosyjski wg oryginalnego tekstu z XViii wieku. 
członkowie knr samodzielnie zbudowali wertep, przy-
gotowali kukły, opracowali scenografię i stronę muzyczną 
przedstawienia. spektakl był prezentowany wielokrotnie 
na imprezach o charakterze zamkniętym i otwartym (2004-
2006). studenci przygotowali także wieczór literacki Dialogi 
miłosne w literaturze rosyjskiej (2006), wieczór teatralny Stro-
fy o miłości i nie tylko… (2008); fragmenty spektaklu stano-
wiły oprawę uroczystości podpisania umowy patronackiej 
z ii lo w Świdniku i iii powiatowego konkursu recytator-
skiego w zespole szkół im. jana pawła ii w woli Uhruskiej. 
członkowie koła wystawili także Oświadczyny a. czechowa 
(2008). studenci należący do koła wyjeżdżali na spektakle 
baletowe i teatralne do teatrów do warszawy, uczestniczyli 
w wystawach poświęconych kulturze rosyjskiej na terenie 
lublina, brali udział w wycieczkach do lubelskiej cerkwi ka-
tedralnej p.w. przemienienia pańskiego, kaplicy trójcy św., 
na zamku lubelskim (organizowane cyklicznie), do klasztoru 
św. onufrego w jabłecznej. członkowie koła przygotowywali 

	Instytut	Filologii	Słowiańskiej
pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych związanych 
z kulturą i literaturą rosyjską, przygotowali repliki tradycyj-
nego rosyjskiego rękodzieła artystycznego oraz wystawy po-
święcone literaturze i architekturze rosyjskiej. 

 
•	 członkowie KOŁA	 NAUKOWEGO	 STUDENTÓW	 FILOLO-

GII	 UKRAIŃSKIEJ realizują swoje zainteresowania poprzez: 
udział w konferencjach naukowych, prowadzenie strony 
internetowej koła (www.ukrainisci.umcs.lublin.pl), umiesz-
czanie wystaw w gablocie koła oraz współpracę z innymi 
kołami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi. 
w ramach działań na polu naukowym, w bieżącym roku 
możemy się pochwalić współpracą studentów z pismem 
internetowym www.kulturaenter.pl oraz wyróżnieniem sty-
pendium Ministra edukacji narodowej jednego z członków 
koła. w najbliższym czasie planujemy współorganizację 
konferencji Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Sło-
wian wschodnich. dokonana została istotna zmiana struktu-
ry strony internetowej koła, by mogła być ona zarówno źró-
dłem informacji dla studentów, jak również nowoczesnym 
serwisem informacyjnym dla ludzi pragnących dowiedzieć 
się czegoś o Ukrainie oraz wydarzeniach z nią związanych, 
które odbywają się w lublinie. strona prowadzona będzie 
w trzech językach: polskim, ukraińskim oraz angielskim.

w ramach działalności kulturalnej zorganizowane zosta-
ło spotkanie opłatkowe studentów oraz tradycyjna zabawa 
noworoczna (Małanka). zainicjowano studencką grupę 
teatralną, która przygotowała oryginalny wertep ukraiński 
z rejonu drohobyckiego, wg zapisu dokonanego przez prof. 
Ihora Nabytowycha. studenci trzykrotnie występowali 
z tym przedstawieniem: w „chatce Żaka”, na katolickim 
Uniwersytecie lubelskim oraz gościnnie na XiV Między-
narodowym Festiwalu kolęd wschodniosłowiańskich – te-
respol 2009. koło naukowe włączyło się aktywnie w akcję 
charytatywną zbiórki pieniędzy na leczenie poparzonej 
Ukrainki – Oksany Prots, organizując koncert – Gramy dla 
Oksany 16.01.09 r. planowane są dalsze akcje charytatywne 
dla oksany. przy kole działa także zespół muzyczny pieśni 
ukraińskiej.

studenci aktywnie pomagali przy organizacji wydarzeń 
takich jak Święto Światła 13.12.08r. (pokaz fireshow arty-
stów ze lwowa) oraz salon kultury 18.02.09 r. (spotkanie 
z redaktorami pisma Ukraina Moderna). 

Dariusz Figura
Przewodniczący Koła Naukowego 

 Studentów Filologii Ukraińskiej UMCS

•	 KOŁO	 NAUKOWE	 STUDENTÓW	 BUŁGARYSTÓW	 UMCS oraz 
SEKCJA	BUŁGARYSTYCZNA	KOŁA	NAUKOWEGO	SLAWISTÓW ko-
legium licencjackiego w Białej podlaskiej aktywnie rozwi-
jają różne formy działalności w dziedzinie nauki, dydaktyki 
oraz propagowania kultury bułgarskiej. odbywa się to m.in. 
poprzez organizację oraz udział w konferencjach nauko-
wych (w kraju i za granicą), tłumaczenie dzieł literatury 
bułgarskiej, udział w przeglądach współczesnych filmów 
bułgarskich, a także organizację spotkań z przedstawiciela-
mi ambasady republiki Bułgarii. członkowie koła redagują 
stronę internetową (www.slawistyka.umcs.lublin.pl), na któ-
rej zapoznać się można z informacjami o aktualnych wyda-
rzeniach z działalności koła.

Wypowiedzi	studentów	I	roku	Filologii	rosyjskiej	
w	Instytucie	Filologii	Słowiańskiej	UMCS

A tmosfera na UMcs jest bardzo przyjazna, sprzyja 
zarówno nauce, jak i rozrywce. jestem zadowolona, 
że trafiłam na tak świetnych ludzi i na chwilę obecną 

niczego tutaj nie zmieniałabym. 
Anita

Uczę się w nowiutkim budynku, mam bardzo dobre wa-
runki do nauki. podoba mi się, że prawie wszystkie zajęcia 
prowadzone są w języku obcym. nie mam też przedmiotu, 
którego nie lubię. 

Justyna

wrażenia… bardzo pozytywne… szczerze mówiąc, 
nie spodziewałam się, że będę tak zadowolona. jest ciężko, 
ale chyba o to chodziło, żeby się uczyć i być coraz lepszym 
w tym, co się robi. 

Karolina

panie w naszej bibliotece zawsze chętnie pomagają w poszu-
kiwaniu książek, dzięki czemu nie tracimy tak dużo czasu. 

Dominika

kierunek wybrałbym ponownie, gdyż daje ciekawe per-
spektywy na przyszłość. Mam wrażenie, iż uczelnia w spo-
sób profesjonalny spełnia wszystkie aspekty edukacyjne. 
daje możliwość rozwijania zainteresowań bez presji. 

Grzegorz

jestem zadowolona przede wszystkim z wysokiego pozio-
mu. pracując w takich warunkach i z tak doświadczonymi wy-
kładowcami mam pewność, że nie będą to zmarnowane lata. 

Milena
nie mam ulubionego wykładowcy. Uważam, że każdy 

jest na swój sposób lubiany. niektórzy prowadzą zajęcia 
dość luźno i swobodnie, co sprawia, że chętnie uczęszczam 
na takie zajęcia. inni z kolei „cisną”, co również jest na swój 
sposób docenione. dostajemy dużo materiałów i ćwiczeń, 
a kolokwia są na miarę możliwości każdego studenta. 

Natalia
każde zajęcia powodują, iż wzrasta moje zainteresowanie 

językiem rosyjskim. choć poziom na wydziale jest wysoki, 
cieszę się, że radzę sobie. 

Agata 
każdy wykładowca inaczej podchodzi do swojego przed-

miotu. niektórzy są bardziej rygorystyczni, a inni są w sto-
sunku do studentów pobłażliwi, co mi się podoba. na więk-
szości zajęć można z wykładowcami pożartować i wymienić 
się poglądami. 

Magdalena

Świetne stosunki pomiędzy studentami, najlepsza stołów-
ka, nowoczesny budynek przyjazny zdrowiu i nauce.

Ola

Filologię rosyjską poleciłbym wszystkim zainteresowanym 
językiem rosyjskim i zdecydowanie nie poleciłbym go oso-
bom, które wybierają sobie kierunek z jakiegoś przymusu. 

Dymitr
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Wypowiedzi	studentów

S tudiowanie to czas nabywania nowych znajomości, 
przyjaźni, czas poszerzenia swoich horyzontów, czy 
też okres realizacji samego siebie. przede wszystkim 

jest to pewien etap w naszym życiu, którego nie sposób 
wymazać z naszej pamięci. studiowanie to nie tylko nauka, 
to również wszelkiego rodzaju spotkania studentów, któ-
re służą integracji młodzieży oraz umożliwiają realizację 
wspólnych celów danego instytutu. integracja studentów 
filologii germańskiej UMcs możliwa jest poprzez istnieją-
ce koło Germanistów, które zostało reaktywowane w 2007 
roku.

studenci wykazują ogromne zaangażowanie w przygo-
towywaniu wszelkiego rodzaju przedsięwzięć. w ostatnich 
latach członkowie koła zorganizowali poprzedzające Świę-
ta Bożego narodzenia spotkania pracowników instytutu 
i studentów. w czasie spotkań tych można było obejrzeć 
wystawiane przed studentów w języku niemieckim jasełka 
oraz ich nową interpretację Opowieści Wigilijnej ch. dic-
kensa. spotkaniom tym towarzyszyło wspólne śpiewanie 
kolęd, loteria fantowa oraz poczęstunek z typowo niemiec-
kimi przedświątecznymi wypiekami. podczas ostatniej 
wigilii Germanistów pieniądze z loterii fantowej zostały 
przekazane dla naszej koleżanki, znajdującej się w trudnej 
sytuacji. 

zasługą koła jest również wydawanie gazetki „Germa-
nicus”, której treść obejmuje zarówno tematy ważne dla 
studentów germanistyki, jak i informacje dotyczące życia 
instytutu. warte wspomnienia jest również zorganizowa-
nie dyskusyjnego klubu filmów niemieckich w marcu oraz 
maju 2007, czy też wieczorku recytatorskiego poezji po-
etów niemieckich, który odbył się 21 maja 2007. najnow-
szym przedsięwzięciem koła jest organizacja warsztatów z 

zakresu tekstologii stosowanej, które zaplanowane zostały 
na listopad 2009 roku. koło Germanistów ma więc charak-
ter nie tylko naukowy, lecz również integracyjny, umoż-
liwia pracownikom instytutu oraz studentom stworzenie 
przyjemnej atmosfery zarówno w relacjach, jak i podczas 
prowadzonych zajęć. koło Germanistów opiera się z jednej 
strony na pracy w zespole, z drugiej zaś daje możliwość 
wyrażania samego siebie oraz rozwijania swych zdolności 
manualnych, aktorskich, czy też redaktorskich.

Katarzyna Nowakowska
III rok filologii germańskiej UMCS

O	Zakładzie	Lingwistyki	Stosowanej

W roku akademickim 2001/2002 zakład lingwistyki sto-
sowanej przy instytucie Germanistyki UMcs w lublinie 
uruchomił dwustopniowe studia (3-letnie licencjackie 

+ 2-letnie magisterskie) na kierunku filologia, specjalność lin-
gwistyka stosowana. studia te obejmują dwa profile kształce-
nia (do wyboru): nauczyciela lub/i tłumacza w zakresie dwóch 
języków. w chwili obecnej oferujemy kształcenie w opcjach: 
angielski + niemiecki, angielski + rosyjski, angielski + francu-
ski, niemiecki + angielski. określenia języków jako pierwszy 
(lepiej opanowany) i drugi (opanowany w mniejszym stop-
niu) dokonuje kandydat w zależności od własnej oceny kom-
petencji, przy czym z języka pierwszego wymagana jest nowa 
Matura na poziomie rozszerzonym, a z drugiego na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym. dwukierunkowy charakter 
studiów (w zakresie języka pierwszego i drugiego), odzwier-
ciedlony w równoległym kształceniu, umożliwia uzyskanie 
kompetencji i uprawnień do nauczania i tłumaczenia w zakre-
sie obu języków w momencie ukończenia studiów. na mocy 
decyzji Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego lingwisty-
ka stosowana UMcs realizuje kierunek unikatowy, co pozwa-
la na jeszcze pełniejszą realizację treści programowych. 

zajęcia dydaktyczne na lingwistyce stosowanej prowadzo-
ne są przez pracowników naukowo-dydaktycznych zakładu 

lingwistyki stosowanej w instytucie Germanistyki, jak rów-
nież pracowników instytutów Germanistyki, anglistyki, Fi-
lologii romańskiej, słowiańskiej, Filozofii UMcs. studenci 
lingwistyki stosowanej korzystają z zasobów bibliotecznych 
biblioteki wydziału Humanistycznego, jak również bibliote-
ki podręcznej zakładu lingwistyki stosowanej. przy prowa-
dzeniu zajęć praktycznych wykorzystywane jest nowoczesne 
laboratorium językowe, laboratorium komputerowe i inne 
środki technik medialnych. do obsługi administracyjno-
dydaktycznej studiów na lingwistyce stosowanej służy inter-
netowy system wirtualny kampus lingwistyki stosowanej, 
który usprawnia komunikację między wykładowcami, stu-
dentami oraz sekretariatem studiów. w procesie kształcenia 
tłumaczy wykorzystywane jest najbardziej rozpowszechnio-
ne oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego kom-
puterowo, takie jak trados czy wordfast. 

Uzupełnieniem kształcenia teoretycznego na studiach 
jest uczestnictwo studentów w różnych formach obserwacji 
pracy tłumacza w praktyce, jak na przykład udział w kon-
ferencjach czy rozprawach sądowych. studenci lingwistyki 
stosowanej mają możliwość realizowania toku studiów rów-
nież za granicą, np. poprzez odbycie praktyki nauczycielskiej 
w ramach programu asystentura comeniusa lub uczestnic-
two w zajęciach w partnerskich uczelniach w niemczech 
czy stanach zjednoczonych. 

Wybrane	badania	prowadzone	w	Zakładzie	Lingwi-
styki	Stosowanej	

• intermedialność w translacji,
• ramy referencyjne dla dydaktyki translacji,
• rozbieżności terminologiczne w translatoryce wyprofilo-

wanej lingwistycznie i literaturoznawczo,
• język a kultura, związki między odmianami języka fran-

cuskiego a kulturami poszczególnych krajów frankofoń-
skich w aspekcie diachro- i synchronicznym,

• językowy obraz świata w diachronii,
• Badania w zakresie komparatystyki interkulturowej,
• Badanie systemów działań para- i ekstrajęzykowych w ob-

rębie dwóch kultur: polskiej i niemieckiej,
• pojęcie „empowerment” jako teoretyczna podstawa budo-

wania programów kształcenia tłumaczy,
• Badania dotyczące użycia zwrotów stereotypowych w naj-

częstszych codziennych sytuacjach komunikacyjnych,
• obraz londynu we współczesnej literaturze brytyjskiej,
• pojęcie brytyjskości w materiałach internetowych partii 

konserwatywnej,
• doskonalenie zawodowe nauczycieli w trybie nauczania 

na odległość,
• Możliwości wdrożenia elementów, narzędzi i procedur 

web 2.0 do procesu kształcenia przyszłych nauczycieli ję-
zyków obcych,

• kompetencje informatyczno-medialne nauczyciela języ-
ków specjalistycznych,

• Blog jako gatunek hipertekstu i części dyskursu,
• nauczanie języków obcych metodą projektu dydaktycznego,
• poprawność fonetyczna w aspekcie dydaktycznym,
• specyfika tekstów specjalistycznych w dydaktyce tłuma-

czenia ustnego.

Organizacje	studenckie

•	KOŁO	NAUKOWE	STUDENTÓW	LINGWISTYKI	STOSOWANEJ 
działa w zakładzie lingwistyki stosowanej instytutu Germa-
nistyki od 2004 roku. od początku swojej działalności koło 
starało się podejmować różne inicjatywy zarówno na po-
ziomie lokalnym, jak i poszerzając kontakty z lingwistami 
spoza naszego kraju. koło zorganizowało szereg cyklicznych 
warsztatów i spotkań, m.in. warsztaty tłumaczeniowe z wy-
bitnym tłumaczem poezji rosyjskiej, Zbigniewem Dmitro-
cą, warsztaty na temat tłumaczenia filmów czy spotkania 
z tłumaczami przysięgłymi różnych języków. już od kilku lat 
przedstawiciele koła regularnie wyjeżdżają na konferencje 
i szkolenia, których główną tematyką są różnorodne aspekty 
metodyczne nauczania języków obcych. 

w lutym 2007 roku, z inicjatywy knsls odbyła się na na-
szym Uniwersytecie konferencja Oprogramowanie wspoma-
gające pracę tłumacza na temat nieodzownych narzędzi 
w pracy współczesnego tłumacza, czyli tzw. cat-tools. kon-
ferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem w środowisku 
tłumaczy z całego regionu. stała się okazją do zaprezentowa-
nia w szerokim spektrum sylwetki tłumacza XXi wieku oraz 
wyzwań stojących przed nim zarówno w obliczu wielokul-
turowej europy, jak i najnowszych rozwiązań technologicz-
nych, które są już wysoko spopularyzowane na zachodzie, 

a niekoniecznie w polsce.
największym dotychczasowym osiągnięciem koła był wy-

jazd jego przedstawicieli na międzynarodową konferencję 
tłumaczeniową Translation: With/Out Theory, zorganizo-
waną przez University college of london w kwietniu 2008. 
w konferencji wzięli udział znakomici prelegenci z całego 
świata, m.in. prof. Maria Tymoszko z University of Mas-
sachussets czy prof. Ian Mason. zdobyte na konferencji 
kontakty ze specjalistami i badaczami zajmującymi się pro-
blematyką tłumaczeń pozwolą knsls rozwijać międzynaro-
dowe inicjatywy w ramach UMcs.

koło naukowe studentów lingwistyki stosowanej zapra-
sza do swoich szeregów wszystkich adeptów i pasjonatów, 
którzy chcieliby poszerzać swoją wiedzę w najróżniejszych 
aspektach lingwistycznych i cieszyć się z kontaktów z języ-
kami obcymi nie tylko na zajęciach studenckich. 

Wypowiedzi	studentów	
Zakładu	Lingwistyki	Stosowanej

• wybierając lingwistykę stosowaną oczekiwałam, że poznam 
biegle dwa języki obce i będę dobrze przygotowana do za-
wodu tłumacza i nauczyciela. póki co jestem zadowolona, 
uważam, że poziom nauczania jest wysoki, ale chciałabym, 
abyśmy mieli więcej ćwiczeń praktycznych, byśmy mogli jak 
najwięcej i jak najczęściej mówić, konwersować w obcym ję-
zyku. Uważam, że zajęcia są zorganizowane tak, że mamy 
trochę za mało praktyki, więcej słuchamy, niż mówimy.

• po pierwszym semestrze jestem bardzo zadowolona. 
na lingwistyce panuje świetna atmosfera – zarówno jeśli 
chodzi o studentów, jak i wykładowców. poziom, według 
mnie też jest bardzo wysoki, chociaż, myślę, ze jest za mało 
zajęć z drugiego języka.

• oczekiwałam przede wszystkim kadry wykładowców, która 
upewni mnie w przekonaniu, że wybrałam dobry kierunek 
studiów. Bałam się, że okażę się osobą jedną z najgorszych 
w grupie, ale dzięki systemowi, w jakim pracujemy na ćwi-
czeniach poziom jest w miarę wyrównany. dotychczas 
otrzymałam wszystko, czego oczekiwałam. wspaniała, wy-
rozumiała kadra nie tylko z języków prowadzących- angiel-
skiego i rosyjskiego, ale także z lektoratu motywuje do pracy 
i utwierdza w przekonaniu o słusznym wyborze studiów.

• ja osobiście jestem zadowolona. chciałam studiować ten 
kierunek i nie zawiodłam się myślę, że poziom języków 
jest dość wysoki.

Opracował: Jarosław Krajka
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	Instytut	Filologii	Polskiej
O	Instytucie

Instytut Filologii polskiej powstał 1 października 1970. 
prowadzi badania między innymi nad historią litera-
tury, literaturą współczesną, teorią literatury, języko-

znawstwem, dialektologią, historią języka, lingwistyką, 
językowym obrazem świata. jesteśmy znanym w kraju, 
nowoczesnym zespołem oferującym nie tylko pełny mo-
del kształcenia: studia i stopnia (licencjackie – 3-letnie), 
ii stopnia (magisterskie–dwuletnie) i iii stopnia (studia 
doktoranckie) zgodnie z europejskim systemem kształce-
nia uniwersyteckiego, lecz również przez badania nauko-
we i popularyzatorstwo angażującym się w życie miasta 
i regionu. z wielu publikacji wiążących badania naukowe 
z regionem odnotować wypada kolejne tomy cenionej 
w polsce serii Obrazy Kultury Polskiej – w jej ramach opu-
blikowano tomy poświęcone osobom związanym z sze-
roko rozumianym regionem, (np. ród sapiehów i radzi-
wiłłów, józef weyssenhoff, leon wyczółkowski, walery 
przyborowski, w przygotowaniu tomy poświęcone He-
lenie Mniszkównie, tadeuszowi strugowi). pomocą dla 
działalności edukacyjnej prowadzonej na terenie lubelsz-
czyzny i w kraju są także organizowane przez instytut 
konferencje poświęcone znakom kultury (w tym również 
kultury regionalnej) w polonistycznym kształceniu szkol-
nym. nasi pracownicy prowadzą badania nad twórczością 
związanych z lublinem i okolicami artystów począwszy 
od wieków dawnych (seria wydawnicza Lubelska Biblio-
teka Staropolska), poprzez twórczość wieku XiX (tom pe-
regrynacje do źródeł: twórczość pisarzy lubelskich od po-
łowy XiX wieku po współczesność), aż po współczesność 
(krytyczna edycja dzieł jednego z największych poetów 
lublina – józefa czechowicza). instytut organizuje spo-
tkania z ważnymi dla regionu i kraju osobami związanymi 
z literaturą i kulturą polską (np. w 2007 r. spotkanie z prof. 
Jerzym Bralczykiem, Wiesławem Myśliwskim, spotkanie 
autorskie z Ritą Gombrowicz, w 2008 spotkanie z wdową 
po Ryszardzie Kapuścińskim). współpracujemy z „ty-
godnikiem powszechnym” oraz witryną www.duch.lublin.
pl. w ramach promocji języka i kultury polskiej współ-
organizujemy okręgowe olimpiady literatury języka 
polskiego adresowane do młodzieży z lublina i regionu. 
jednym z ważnych zadań realizowanych przez polonistów 
UMcs jest rozwijanie badań nad językiem lubelszczyzny, 
tu zwłaszcza warto odnotować badania nad stanem gwar 
lubelszczyzny i przemianami współczesnego języka wsi. 
poloniści UMcs zainicjowali ogólnopolskie badania nad 
językowym obrazem świata realizowane dwukierunkowo 
– poprzez konfrontowanie ludowej wizji świata z obra-
zem zawartym w języku ogólnym (owocem jest Słownik 
stereotypów i symboli ludowych) oraz przez połączenie 
językowego obrazu świata z kreatywnymi odmianami ję-
zyka (seria Literatura i Lingwistyka). efektem badań se-
mantyczno-kulturowych stała się tzw. lubelska czerwona 
seria, która zdobyła uznanie nie tylko wśród lingwistów 
polskich, lecz także znakomitą renomę w licznych ośrod-

kach europejskich (m.in. przejawem tego jest tom przeło-
żonych na język czeski prac autorów lubelskich, wydany 
przez Uniwersytet karola w pradze). współpracujemy 
także z polskim radiem i telewizją, udzielając wywia-
dów, służąc poradami językowymi, prezentując pisarzy 
i ich twórczość. w ścisłym związku z aktywnością nauko-
wą i popularyzatorską pozostają ponadto prace zespołów 
redakcyjnych dwóch czasopism poświęconych kulturze, 
literaturze i sztuce: „akcentu” oraz „kresów”.

Organizacje	studenckie

• KOŁO	DZIENNIKARSKIE jest jedną z najaktywniejszych 
organizacji wydziału Humanistycznego. na pomysł 
utworzenia grupy skupiającej miłośników dziennikarstwa 
wpadł łukasz Grab i w zimie 2001 roku powstało oficjal-
nie koło dziennikarskie studentów Filologii polskiej wy-
działu Humanistycznego. 

przez osiem lat działalności koło zrealizowało tyle pro-
jektów, że nie sposób ich wszystkich wymienić. do naj-
ważniejszych wydarzeń należą: spektakl Filozofia po gó-
ralsku ks. józefa tischnera (2001), wieczory poetyckie 
(2002, 2005), spotkanie z prof. Mieczysławem Klimowi-
czem, uczestnictwo w Międzynarodowych konferencjach 
naukowych na Białorusi (2002, 2003 i 2004), powstanie 
Magazynu studentów „Głos Humanisty” (2002), wyda-
nie tomiku poetyckiego Jak jeden ptak (2003), spotkania 
z Rafałem Ziemkiewiczem i Tadeuszem Zwiefką z tVp3 
(2005), konferencja naukowa: Jak media kształtują rzeczy-
wistość (2005), współorganizacja ogólnopolskiego spotka-
nia studentów pod nazwą lubelskie warsztaty Mediów 
akademickich „pressManiak” (2008), otwarte warsztaty 
dziennikarskie dla studentów (2007, 2008), wystawy fo-
tograficzne i malarskie (2008, 2009), dni otwarte insty-
tutu Filologii polskiej (2008), prace w komisji Medialnej 
podczas „kozienaliów” (2008), cykl spotkań Ciekawość 
– pierwszy stopień do piekła? (2009). 

koło, jak każda inna organizacja, ma cele, które stara 
się aktywnie realizować. najważniejszymi są: pogłębia-
nie wiedzy dziennikarskiej, podnoszenie ogólnej kultury 
dziennikarskiej wśród studentów, rozwijanie życia nauko-
wego wśród członków koła i tworzenie atmosfery kole-
żeńskiej między studentami. Mimo że koło powstało przy 
instytucie Filologii polskiej, nie zamyka się na studentów 
innych instytutów i wydziałów. obecnie koło tworzy gru-
pa ok. 20 studentów różnych kierunków. siedziba koła 
dziennikarskiego mieści się w sali 021 na piętrze -1 (obok 
siedziby samorządu). kontakt można nawiązać mailowo: 
kolodziennikarskie@o2.pl, glos.humanisty@o2.pl lub 
podczas zebrań. 

Monika Świetlińska

• działalność STUDENCKIEGO	 KOŁA	 NAUKOWEGO	 POLO-
NISTÓW ma na celu aktywizację naukową i kulturalno-arty-
styczną studentów polonistyki. Główną formą działalności 

jest przygotowywanie i wdrażanie studentów do samodziel-
nej pracy badawczej – przygotowywanie referatów, dys-
kusja, organizowanie spotkań i konferencji naukowych. 
w tym zakresie członkowie sknp UMcs uczestniczą 
w konferencjach naukowych krajowych, organizowanych 
przez koła naukowe uczelni jako referenci, a w ostatnich 
latach współorganizują i współtworzą merytorycznie se-
sje i seminaria polsko-ukraińskie organizowane wspólnie 
z Uniwersytetem pedagogicznym z drohobycza, w lubli-
nie i na Ukrainie. odrębną formą działalności są prace 
sekcji przy sknp, która przygotowała dwie sesje na temat 
literatury fantastycznej (pokłosiem sesji jest książka). po-
nadto systematycznie odbywają się spotkania poetyckie, 
w formie wieczorów poezji i spotkań warsztatowych.  

• STUDENCKIE	KOŁO	NAUKOWE	ETNOLINGWISTÓW założo-
ne zostało w 1994 roku przez studentów filologii polskiej 
i bibliotekoznawstwa UMcs, uczestników obozu nauko-
wego w sobolewie. od początku działa przy zakładzie 
tekstologii i Gramatyki współczesnego języka polskiego. 

skne zajmuje się rozwijaniem i propagowaniem te-
matyki związanej z szeroko rozumianą etnolingwistyką 
i folklorystyką, przygotowywaniem członków do pracy 
naukowej, podejmowaniem własnych badań naukowych, 
współudziałem w pracach badawczych zakładu tekstolo-
gii i Gramatyki współczesnego języka polskiego, w tym 
m.in. w pracach zbierackich do Słownika stereotypów 
i symboli ludowych oraz Atlasu etnolingwistycznego Po-
buża, propagowaniem w środowisku studenckim wiedzy 
o kulturze ludowej, rozwijaniem zainteresowań nauko-
wych studentów. 

członkowie koła (20 studentów i doktorantów różnych 
lat) prowadzą badania terenowe między innymi: chełm 
(1996), szczebrzeszyn (1997), krasiczyn (1998), toma-
szów lubelski (1999), siechnowicze Małe koło Brześcia 
na Białorusi (1999), dubienka (2000), stolin na Ukrainie 
(2001, 2002), krasiczyn i tarnawce (2002), nadrzecze 
(2008). Materiały nagrane w czasie wypraw badawczych 
są transkrybowane i deponowane w archiwum etnolin-
gwistycznym UMcs. zebrany materiał został wyzyskany 
w Słowniku stereotypów i symboli ludowych, tomie zawie-
rającym ustne ludowe relacje o roślinach, publikowane 
były również w dziale materiałów redagowanej w lubli-
nie międzynarodowej „etnolingwistyki”, ale także wyko-
rzystuje się je w pracach magisterskich i zaliczeniowych 
członków koła, w artykułach i referatach.

studenci aktywnie uczestniczą w życiu naukowym, 
poprzez organizowanie interdyscyplinarnych konferen-
cji z cyklu Humanista wobec tradycji i współczesności, 
które cieszą się dużym zainteresowaniem. pierwsze dwie 
konferencje odbyły się w latach 2001–2002 i dotyczy-
ły związków języka i kultury, trzecia pod hasłem Histo-
ria mówiona w świetle etnolingwistyki, dotyczyła możli-
wości, jakie dawała nowa metoda badawcza. tematem 
czwartej międzynarodowej konferencji były Stereotypy 
w języku i w kulturze, piątej Kłamstwo i plotka w języku 
i w kulturze. wszystkie spotkania wzbudzają duże zain-
teresowanie oraz dają okazję do wymiany spostrzeżeń. 
tegoroczna, szósta konferencja pod hasłem Ciało i duch 
w języku i w kulturze została zaplanowana na 23-24 mar-

ca. pokłosiem organizowanych konferencji są tomy re-
feratów, redagowane i wydawane przez koło: w 2005 r. 
opublikowano tom zbiorowy Humanista wobec trady-
cji i współczesności. Prace z Etnolingwistyki i Logopedii 
(red. s. wasiuta, M. wójcicka),  a w 2008 r. tomy Histo-
ria mówiona w świetle etnolingwistyki oraz Stereotypy 
w języku i w kulturze (red. s. niebrzegowska-Bartmińska,  
s. wasiuta). ponadto członkowie koła zajmują się także 
omawianiem i recenzowaniem książek naukowych (publi-
kowali np. w 20. tomie  „etnolingwistyki” za rok 2008).  

swoje badania studenci prezentują na ogólnopolskich 
i międzynarodowych konferencjach naukowych, m. in. 
w łodzi, opolu, cieszynie, poznaniu, olsztynie, warsza-
wie, krakowie, pradze, Brześciu, szawlach. 

w lipcu 2006 r. zorganizowaliśmy pobyt na praktyce 
lektoratowej z języka polskiego studentów z Uniwersyte-
tu w Briańsku (rosja), a rok później przedstawiciele koła 
pojechali do nich z rewizytą. z przekazanych przez nas 
książek (opracowania naukowe, literatura piękna) po-
wstała sekcja polska w tamtejszej bibliotece miejskiej.

tradycyjnie przygotowujemy imprezy andrzejkowe, 
wigilijne i wielkanocne oraz spotkania z naukowcami. 
w ramach Wieczoru Trzech Króli wykłady wygłosili do-
tąd profesorowie: Jerzy Bartmiński, Stefan Nieznanow-
ski, Halina Pelcowa i Jerzy Święch. staraniem naszego 
koła zimą 2008 roku referaty ukazały się w tomie: Wieczór 
Trzech Króli. 

koło organizuje zebrania i spotkania, utrzymuje kon-
takty z innymi kołami naukowymi, czego efektem była 
współpraca przy organizacji cyklu Studenckich Spotkań 
z Tradycją (dotąd odbyły się 4 spotkania na temat wiel-
kanocy, sobótek, zaduszek i Godów).

Monika Baran, 
Sebastian Wasiuta

• STUDENCKIE	 KOŁO	 ARTYSTYCZNO-NAUKOWE	 TEATRO-
LOGÓW	(SKANT) zostało założone w 2002, a zarejestrowane 
w 2004 roku. efektem pracy artystycznej był zorganizowa-
ny we współpracy z centrum kultury w lublinie w 2005 
roku przegląd jasełek pt.: Świąt ciąg dalszy oraz powołanie 
przy współpracy z teatrem im. juliusza osterwy w lutym 
2005 roku krakowskiego salonu poezji w lublinie.

 zorganizowaliśmy międzynarodową studencką  kon-
ferencję  naukową Czechow – Szekspir XX wieku, która 
odbyła się w dniach 3–4 marca 2005 roku. w ramach 
koła w roku akademickim 2007/2008 działały dwa kon-
wersatoria studenckie (Teatr tańca, prowadząca Gabriela 
Żuk; Warsztaty recenzenta, prowadząca Marta Zgierska). 
w pracowni teatralnej  odbywają wideoprojekcje wybit-
nych realizacji teatralnych.

organizujemy wyjazdy do teatrów polskich (kraków, 
warszawa) i zagranicznych (lwów). organizujemy spo-
tkania z ludźmi teatru.

od roku 2006 skant podjął się obsługi prasowej lu-
belskich festiwali teatralnych: tworzona przez koło ga-
zeta festiwalowa „5Ściana” towarzyszy Konfrontacjom, 
Sąsiadom i Kontestacjom. część archiwalnych tekstów 
można przeczytać w dziale „5Ściana” na stronie koła: 
http://www.skant.umcs.lublin.pl/ oraz na stronie gazety: 
http://5sciana.go.pl/. 
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Rozmowa	z	absolwentem
Radosławem	Guzem

ukończył Pan filologię polską na uMcs, aktualnie w swojej pracy 
zajmuje się Pan głównie sprawami związanymi z komputerami, 
trochę nietypowo rozwija się Pańska kariera?

Myślę że nie, na filologii pojawiła się specjalność re-
daktorsko-medialna, która bezpośrednio wiąże się z pracą 
na komputerach. Ukończyłem również specjalność nauczy-
cielską – pracę broniłem w zakładzie Metodyki nauczania 
literatury i języka polskiego, to dało mi możliwość wstępu 
do polskiego Uniwersytetu wirtualnego na stanowisko me-
todyka zdalnego nauczania.

Będąc na studiach pracowałem w akademickiej Grupie 
Medialnej, razem z kolegami stworzyliśmy stronę student.
lublin.pl. dostaliśmy wtedy ambitne zadanie, aby stworzyć 
nową witrynę UMcs. tak więc w swojej pracy udało mi się 
wykorzystać zarówno umiejętności zdobyte na specjalności 
nauczycielskiej, jak i redaktorsko–medialnej.

 Prowadzi Pan zajęcia na uMcs, pracuje w urzędzie Wojewódzkim, 
rozwija pracę naukową – chyba niewiele wolnego czasu Panu 
pozostaje?

wbrew pozorom mam dużo wolnego czasu. jeśli ktoś nic 
nie robi, wtedy czasu ma jeszcze mniej, a jeśli ktoś robi dużo, 
wtedy okazuje się, że tego czasu ma bardzo wiele. oczywi-
ście czasami praca wymaga poświęcenia i może zabierać 
nam czas, który teoretycznie powinien być czasem wolnym. 
jeśli potrafimy się zorganizować, wówczas bardzo wiele rze-
czy można ze sobą pogodzić.

jak spędza Pan wolny czas?

spędzam go głównie ze znajomymi, są to przede wszystkim 
aktywne formy spędzania wolnego czasu. Bardzo lubię paint-
balla, to świetny sposób na rozładownie stresu, można się zmę-
czyć, pobiegać, postrzelać, po prostu odreagować. często jeż-
dżę również na rowerze. ostatnio z pasją spaceruję z córeczką.

czym dla Pana jest kariera?

nie patrzyłbym na karierę pod tym względem, że musimy 
szukać jakiegoś wzoru, do którego dążymy. powinniśmy być 
zadowoleni z tego, co robimy, musi nam to sprawiać „frajdę”. 
jeśli dobrze wykonujemy swoją pracę, wtedy możemy się cenić  
i dostawać za to duże pieniądze. dla mnie kariera to odna-
lezienie takiego zajęcia, w którym człowiek może się zreali-
zować.

co dla Pana jest symbolem kariery? czy jest taki symbol?

dla mnie symbolem kariery jest uśmiech. jeśli człowiek 
jest uśmiechnięty to znaczy, że zrobił już jakąś karierę. ka-
riera jest ważna, ale musi mieć odzwierciedlenie w życiu 
prywatnym. Gdy kariera i życie prywatne są udane, wte-
dy człowiek jest naprawdę szczęśliwy i się uśmiecha. tak 
więc ani laptop, ani samochód, ani komórka, lecz uśmiech 
jest symbolem kariery.

Wśród studentów panuje opinia, że w Lublinie nie jest łatwo zna-
leźć dobrą pracę, zrobić karierę. co Pan o tym myśli?

nie do końca się z tym zgodzę. często to pracodawcy 
narzekają, że nie mogą znaleźć odpowiednich osób do pra-

•

•

•

•

•

•

cy. studenci mają duże wymagania, chcą od razu zarabiać 
2 czy 3 tys., ale to nie są warunki płacy na lubelszczyźnie. 
trzeba mieć jakieś doświadczenie zawodowe. jeżeli student 
przespał 5 lat studiów, nie robił żadnych kursów, żadnych 
praktyk, nie podjął żadnej pracy, nie zdobył doświadczenia, 
wtedy będzie mu ciężko. nie spotkałem się ze studentem, 
który pracował w trakcie studiów i nie mógł znaleźć pracy 
po studiach.

co radziłby Pan studentom, którzy kończą studia i wkraczają 
na rynek pracy?

koniec studiów to zbyt późno, o pracę trzeba się mar-
twić wcześniej. drugi, trzeci rok studiów to optymalny czas, 
aby zacząć rozglądać się za czymś dla siebie, za pracą, którą 
chcielibyśmy podjąć po zakończeniu studiów.

dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, że nadal będzie Pan czerpał 
satysfakcję ze swojej pracy. 

dziękuję myślę, że jeszcze długo tak będzie.
Rozmawiał: Piotr Lasota

Wypowiedzi	studentów

Im bardziej renomowany, wymagający wykładowca, 
tym większa radość, satysfakcja i duma ze zdanego eg-
zaminu. studia to już nie liceum. tu wiedza jest znacz-

nie obszerniejsza, znacznie głębsza. czasami są chwile, 
kiedy ogrom materiału do nauczenia może przytłaczać, 
a lista lektur zdaje się nie mieć końca. lecz jeśli już uda 
się zdać taki ciężki egzamin, szczególnie u wykładow-
cy cieszącego się dużą renomą naukową, wtedy jest ol-
brzymia satysfakcja, że się powiodło, że tak duża porcja 
materiału jest jednak do opanowania. oczywiście idąc 
na filologię, spodziewałam się dużej ilości lektur, więc 
nie mogę być zaskoczona tym faktem. nie spodziewa-
łam się jednak, że będzie taka masa książek, o których 
istnieniu wcześniej nie wiedziałam, nie były mi znane 
nawet z tytułu. w ten sposób poznałam mnóstwo warto-
ściowych utworów, które gdyby nie ten kierunek, pewnie 
nigdy bym nie przeczytała. na studiach polubiłam języ-
koznawstwo, bardzo cenię wykładowców językoznaw-
stwa, poznałam dzięki nim wiele ciekawych zagadnień, 
wiele się nauczyłam i mam nadzieję, że jeszcze wiele się 
nauczę. cieszy mnie to, że zdobywam również wiedzę 
z zakresu filozofii, historii czy kultury, to pozwala sze-
rzej spojrzeć na pewne zagadnienia. w dniu dzisiejszym 
mogę powiedzieć, że podoba mi się na filologii, gdybym 
miała jeszcze raz wybierać, myślę że wybrałabym tak 
samo. Uważam jednak, że powinno być więcej prac pi-
semnych i innych działań praktycznych, aby móc lepiej 
rozwijać swoje umiejętności praktyczne, choć zdaję sobie 
sprawę, że teoria jest również niezbędna. Mocnym punk-
tem kierunku jest kadra naukowa. pracownicy nauko-
wi są znani i cenieni w wielu ośrodkach akademickich 
w kraju. Filologia to kierunek dla ludzi pragnących wie-
dzy nie tylko z zakresu literatury czy języka, ale również 
dla osób ceniących wiedzę ogólną.

Marta
I rok filologii polskiej

•

•

	Instytut	Filologii	Romańskiej
Organizacje	studenckie
• KOŁO	 NAUKOWE	 IBERYSTÓW istnieje od 2007 roku. 

działalność koła jest związana z promowaniem kultury 
krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych wśród spo-
łeczności uniwersyteckiej oraz poza uczelnią. 

koło posiada własną stronę internetową, a do ciekaw-
szych przedsięwzięć naukowych można zaliczyć stworze-
nie słownika “Falsos amigos” przez studentów – członków 
koła. tradycją stały się, otwarte również dla osób spoza 
instytutu, spotkania noworoczne, podczas których można 
spróbować typowych hiszpańskich dań świątecznych oraz 
spędzić miłe chwile w międzynarodowym towarzystwie. 

w zeszłym roku koło organizowało pokazy filmów 
hiszpańskojęzycznych, członkowie koła promowali spe-
cjalność iberystyczną w szkołach średnich, wzięli udział 
w akcji Cała Polska czyta dzieciom, przygotowując pre-
zentację na temat literatury hiszpańskojęzycznej, podczas 
„kozienaliów” przygotowali kulinarne niespodzianki dla 
uczestników imprezy. w styczniu tego roku zorganizowa-
li wieczór poetycki Jorge B. Ortiza, poety z Granady. 

rok 2009 zapowiada się jako bardzo owocny dla koła, 
ponieważ wśród planów możemy wymienić: uczestnictwo 
w ii ogólnopolskim kongresie studentów Filologii ibe-
ryjskich (studenci uczestniczyli również w i edycji), zor-
ganizowanie warsztatów tłumaczeniowych oraz warszta-
tów twórczego pisania, promocję kierunku podczas „dni 
otwartych drzwi” oraz stworzenie internetowego czaso-
pisma w językach romańskich. 

należy również dodać, że bardzo ciekawą inicjaty-
wą są warsztaty teatralne, prowadzone przez profesora 
UMCS Carlosa Dimeo, podczas których studenci (wśród 
nich członkowie koła) przygotowują sztuki współcze-
snych autorów latynoamerykańskich. zostaną one wysta-
wione najprawdopodobniej w maju, podczas minifesti-
walu teatralnego, którego organizatorem będzie instytut 
romanistyki UMcs. 

Olga Buczek 
Opiekun Koła Iberystów 

• działające przy instytucie Filologii romańskiej UMcs 
KOŁO	NAUKOWE	ROMANISTÓW	„RO-MANIACY” w ostatnim cza-
sie znacząco przyczyniło się do promocji wiedzy o kulturze 
Francji i szerzenia dobrego imienia macierzystej uczelni. 

w kwietniu, roku akademickim 2007/2008, zorganizo-
wany został festiwal Francja w klatkach. jak mówią jego 
organizatorki, Magdalena Czaban i Anna Nowakow-
ska (obecnie iV rok fil.rom.), chciałyśmy zaprezentować 
szerszej publiczności to, czym dysponuje sztuka francuska, 
jak też do jakich działań może ona zainspirować. Tema-
tem przewodnim było zdjęcie, kadr z filmu. skąd pomysł 
na taką tematykę? wyłonił się spontanicznie, jako natu-
ralne przedłużenie cyklu spotkań z francuską sztuką fil-
mową Le cinéma français, w ramach którego co tydzień 
pokazywane były filmy, głównie te starsze, uznawane 
już za klasyczne. Festiwal cieszył się ogromną popular-

nością. oprócz wystaw, spotkań, wykładów, pokazów 
multimedialnych i różnego rodzaju degustacji, były także 
między innymi warsztaty tańca bretońskiego, które przy-
gotowała i prowadziła Barbara Kęsik (V rok), koncert 
muzyki portugalskiej w wykonaniu studentek iFr, oraz 
występ grupy Les Chaises Volantes, pt. Ile jeszcze do świa-
teł? więcej o samym festiwalu i jego przebiegu można 
znaleźć na stornie internetowej www.romanisci.bloog.pl. 

sama grupa Les Chaises Volantes (studenci iFr UMcs) 
ze spektaklem Ile jeszcze do świateł? podczas festiwa-
lu teatrów frankofońskich w krakowie zdobyła w roku 
2008 nagrodę za kreatywność. scenariusz napisany został 
przez panią Rachel Bertout, i jest on zabawną sumą re-
fleksji francuskiego pedagoga mieszkającego ponad roku 
w lublinie.

w obecnym roku akademickim przewodnicząca koła 
naukowego romanistów UMcs, Elżbieta Wszeborow-
ska (V rok) pełniła funkcję przewodniczącej polskiej kapi-
tuły wręczającej nagrodę Lista Goncourtów – polski wybór 
2008, nad którą honorowy patronat sprawuje francuska 
akademia Goncourtów; przyznawane przez nią corocz-
nie wyróżnienie jest jednym z najważniejszych w litera-
turze francuskojęzycznej. studentka UMcs uczestniczyła 
także w spotkaniach Goncourt we Francji.

Rozmowa	z	Anną	Nowakowską	
(IV	rok	filologii	romańskiej	UMCS),	
współorganizatorką	„Romaniakaliów	2008”

aniu, skąd pomysł na organizację „romaniakaliów”? 
zeszłoroczne romaniakalia były reaktywacją istnieją-

cej już, cyklicznej formy działalności koła naukowego 
romanistów „ro-Maniacy”.

Możesz powiedzieć nam, jaki był cel tej imprezy? 

celem festiwalu było przybliżenie lubelskiej publiczno-
ści kultury francuskiej, nie ukazując jej tylko przez ste-
reotypy takie jak wino, bagietki (choć i to było) czy znane 
i cenione malarstwo francuskie. postanowiliśmy przypo-
mnieć początki kinematografii: nieme filmy Georgesa 
Meliesa, oraz dzieła mówiącego o cygańskiej kulturze 
Tony’ego Gatlifa, reżysera pochodzenia algierskiego, ży-
jącego we Francji. prowadziłyśmy także dyskusje na te-
mat francuskiego społeczeństwa wielokulturowego oraz 
pokazałyśmy nieco francuskiego folkloru podczas dnia 
Bretanii. 

Próbowałyście także wciągnąć w to innych..

chciałyśmy zintegrować nieco studenckie środowisko 
frankofilskie, zapraszając teatry działające przy filologiach 
romańskich w innych miastach polskich oraz zachęcić 
młodych twórców do zainteresowania się francuską kul-
turą i językiem. Udało się to w przypadku młodego lubel-
skiego zespołu The interstate project, który na potrzeby 

•

•

•



Wiadomości Uniwersyteckie - gazeta dla kandydatów; marzec 2009��

Wydział Humanistyczny

Wiadomości Uniwersyteckie - gazeta dla kandydatów; marzec 2009 ��

Wydział Humanistyczny

festiwalu ułożył tekst w języku francuskim do jednego 
ze swoich utworów.

czy jesteście zadowolone z rezultatów?

tak. wydaje mi się, że udało nam się osiągnąć nasze 
cele. o tym, że program zainteresował mieszkańców lu-
blina świadczyła pełna sala widowiskowa „chatki Żaka” 
no i... brawa po skończonym seansie!

czy sądzisz, że warto angażować się w organizację festiwali 
takich jak „romaniakalia”? 

Myślę, że tego typu imprezy są jak najbardziej po-
trzebne, świadczy o tym właśnie zainteresowanie pu-
bliczności. 

Rozmawiała: Elżbieta Wszeborowska

Studenci	lubelskich	uczelni	
ambasadorami	kultury	frankofońskiej	
wśród	młodzieży	szkolnej	naszego	regionu

Trudno przecenić dzisiaj potrzebę uczenia się języków 
obcych we współczesnej, zjednoczonej europie. o ile 
konieczność znajomości języka angielskiego jako 

narzędzia komunikacji społecznej i zawodowej staje się 
coraz bardziej oczywista, to wzmożone kontakty ekono-
miczne i kulturowe pomiędzy różnymi krajami wymagają 
znajomości – chociażby na poziomie rozumienia – dwóch 
lub więcej języków obcych. konsekwencją tego jest pro-
mowanie przez Unię europejską koncepcji nauczania wie-
lojęzycznego i wielokulturowego, między innymi poprzez 
wczesne wprowadzanie do programów szkolnych co naj-
mniej dwóch języków obcych. aby móc chociaż częścio-
wo sprostać temu wyzwaniu, polskie władze oświatowe 
wprowadzają od roku 2009/2010 obowiązkowe nauczanie 

•

•

drugiego języka obcego na poziomie gimnazjum. stwarza 
to uczniom cenną szansę zapoznania się jeszcze z jednym 
z najczęściej używanych języków europejskich. nie cho-
dzi o to, by „konkurować” z językiem angielskim, lecz 
by wykorzystać naturalne w tym wieku zdolności uczniów 
i otworzyć ich na inne kultury. o wyborze drugiego języka 
będą zatem wkrótce decydować aktualni uczniowie klas 
szóstych szkół podstawowych (i ich rodzice!), a czynniki 
wpływające na ostateczną decyzję mogą być bardzo różne, 
jak na przykład: stereotypowe sądy o trudności danego ję-
zyka, jego przydatności, opinie starszych kolegów, wresz-
cie osobiste zainteresowania czy wiedza o kulturze danego 
kraju.

w tym kontekście, w odniesieniu do języka francuskie-
go, ambasada Francji opracowała kompleksowy program 
promocji języka i kultury francuskiej w polsce, obejmu-
jący konkretne projekty dydaktyczne oraz organizacyjne 
wsparcie nauczycieli i uczniów klas gimnazjalnych, którzy 
zdecydują się wkrótce na naukę języka francuskiego. 

Pierwszy projekt został już zapoczątkowany, a dotyczy 
on właśnie uczniów klas szóstych wyselekcjonowa-
nych 50 szkół podstawowych naszego wojewódz-

twa, z którymi spotykają się studenci romanistyki UMcs 
i kUl w ramach lekcji promocyjnych, mających na celu 
uwrażliwienie na język i kulturę krajów frankofońskich. 
Uczestnicy projektu, wspólnie z nauczycielami akademic-
kimi, dr Urszulą Paprocką-Piotrowską (kUl) i dr Marią 
Cichoń (UMcs), przygotowali ciekawe prezentacje mul-
timedialne na temat różnych aspektów kultury francuskiej 
(kino, moda, kuchnia, piosenka francuska), quizy języko-
we na bazie podobieństw leksykalnych z językiem angiel-
skim etc. ważną rzeczą jest uświadomienie uczniom, iż 
znajomość jednego języka obcego ułatwia ogromnie na-
ukę kolejnych języków, że tak naprawdę nie uczymy się 

„od zera”, ani też nie jesteśmy w stanie w pełni opanować 
drugiego języka.

koordynatorem projektu jest lubelski oddział stowarzy-
szenia nauczycieli języka Francuskiego w polsce „prof-
europe”, który podjął współpracę z ambasadą Francji 
oraz lubelskim kuratorium oświaty. 12 stycznia bieżące-
go roku lubelski kurator oświaty, pan Krzysztof Babisz, 
spotkał się z przedstawicielami ambasady Francuskiej. 
Patrick Renard, attaché do spraw współpracy edukacyj-
nej, oraz Paul Romanovicz, attaché do spraw współpracy 
językowej, wystąpili z propozycją wsparcia dla gimnazjów, 
w których już jest nauczany język francuski. innowacyj-
ny projekt pt. Francuski @@@ i kontaktujesz (Le français 
c`est branché) ma na celu połączenie nauki języka fran-
cuskiego z tak ważnymi obecnie kompetencjami informa-
tycznymi uczniów. nauka języka odbywać się będzie przy 
użyciu nowoczesnych technologii (tablica interaktywna, 
edukacyjna platforma internetowa z zasobami audiowi-
zualnymi, wymiana online między klasami etc.), co wiąże 
się również z organizacją szkoleń dla nauczycieli z zakresu 
nowych technologii informacyjnych. wszyscy uczniowie 
kończący gimnazjum będą mieli możliwość zdawania eg-
zaminów językowych i otrzymania certyfikatu delF (di-
plôme Élémentaire de langue Française). 

częstym motywem skłaniającym do nauki języka 
jest jego zasięg oraz społeczna i kulturowa ranga. dlaczego 

zatem warto uczyć się dzisiaj języka francuskiego? nie za-
pominajmy, iż jest to jeden z oficjalnych języków Unii eu-
ropejskiej i organizacji międzynarodowych, posługuje się 
nim ok. 200 milionów osób na wszystkich kontynentach 
świata, tworząc wspólnotę krajów frankofońskich, a 32 
kraje uznały go za swój oficjalny język. wielu młodych 
europejczyków wybiera corocznie francuskie uniwersyte-
ty (ok. 300. 000), a uroki krajobrazów, bogactwo kulturo-
we i zabytki sprawiają, iż Francja jest najczęściej odwie-
dzanym krajem na świecie (75 milionów turystów w ciągu 
roku). 

z Francją łączą nas wielowiekowe, bliskie związki poli-
tyczne i kulturowe, szczególnie silne w epoce oświecenia 
i w XiX wieku, gdy znajomość języka i kultury francuskiej 
stanowiła nieodzowny element wykształcenia elit spo-
łecznych. nie zapominając o tych tradycyjnych, kulturo-
wych konotacjach, dla współczesnych młodych polaków 
uczących się języka francuskiego istotne jest zrozumienie, 
iż jest to dzisiaj również język komunikacji w nauce, biz-
nesie, polityce i dyplomacji. dodajmy, iż Francja jest naj-
większym inwestorem zagranicznym w polsce, a rynek 
pracy we Francji jest już dla nas całkowicie otwarty od 1 
lipca 2008 roku. 

Maria Cichoń 
Lubelski Oddział „Prof-Europe”

Instytut Filologii Romańskiej UMCS

	Instytut	Filologii	Germańskiej
O	Instytucie

Instytut Germanistyki UMcs oferuje obecnie studia 
na kierunku filologia germańska ze specjalnością na-
uczycielską, redaktorsko-medialną oraz translatorską. 

instytut prowadzi również studia doktoranckie.
od 15 lat współpracujemy z wolnym Uniwersytetem 

w Berlinie. w ramach współpracy odbyły się między-
narodowe konferencje naukowe, możliwe były wyjazdy 
stypendialne oraz wykłady gościnne niemieckich na-
ukowców na naszej uczelni. z instytutem współpracuje 
również der deutsche akademische austauschdienst 
(daad), przysyłając swoich lektorów. prowadzą oni jako 
native speakers zajęcia ze studentami filologii germańskiej 
oraz zajmują się działalnością stypendialną i kulturalną.

dysponujemy dobrze wyposażoną biblioteką wydzia-
łową z dużym księgozbiorem uzupełnianym o najnow-
sze edycje. od paru lat aktywnie działa koło naukowe 
Germanistów UMcs, które zorganizowało m. in. dwa 
krótkie przedstawienia z okazji świąt Bożego narodze-
nia. koło naukowe skupia nie tylko pasjonatów nauki, 
ale również osoby kreatywne, z ekspresją aktorską, które 
pragną twórczo spędzić czas. 

rokrocznie w instytucie odbywa się drugi okręgowy 
etap olimpiady języka niemieckiego dla młodzieży lice-
alnej. niemieckojęzyczni turyści i przewodnicy wycieczek 
mogą zwiedzać lublin, posługując się przewodnikiem 
po naszym mieście, zredagowanym w języku niemieckim 
przez jednego z naszych współpracowników.

instytut Germanistyki prowadzi również działalność 
naukową, organizując konferencje krajowe i między-
narodowe. jest też wydawcą „lubelskich Materiałów 
neofilologicznych”, czasopisma naukowego, w którym 
publikowane są artykuły i recenzje filologów z różnych 
instytutów naszej uczelni. zakład literaturoznawstwa 
Germańskiego jest współorganizatorem kilku konferen-
cji dotyczących, m.in. literatury regionalnej i literatury 
z pogranicza kultur.
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O	Instytucie

Instytut Historii zatrudnia obecnie 85 pracowników na-
ukowych, którzy prowadzą badania naukowe w kilku-
dziesięciu tematach, począwszy od historii starożytno-

ści a skończywszy na czasach współczesnych. wynikiem 
pracy badawczej pracowników instytutu jest publikowanie 
rocznie ok. 10 monografii i 150 artykułów. o pozytywnej 
ocenie działalności naukowej pracowników instytutu Hi-
storii świadczą otrzymywane nagrody, stypendia, realizo-
wane projekty badawcze Mnisw, powierzanie im funkcji 
ekspertów w różnych gremiach oraz ich zaangażowanie 
w prace rad programowych i redakcji czasopism, a także 
licznych towarzystw naukowych w kraju i zagranicą. 

drugim polem aktywności instytutu Historii jest dzia-
łalność dydaktyczna. prowadzone są tu studia na kierunku 
historia w kilku specjalnościach (nauczycielska; archiwi-
styczna; kolekcjonerska i krajoznawcza; edytorsko-redak-
torska), na wszystkich poziomach kształcenia. nasi stu-
denci, oprócz zajęć dydaktycznych, mają urozmaiconą 
ofertę możliwości realizowania swoich zainteresowań, 
np. w kołach naukowych. z powodzeniem uczestniczą oni 
w studenckich konferencjach naukowych, otrzymują też 
stypendia i nagrody za osiągnięcia w studiach i działalno-
ści naukowej (np. ii nagroda w kategorii prac doktorskich 
doktoranta Marcina Kruszyńskiego w konkursie na naj-
lepszy debiut Historyczny roku 2008 im. władysława 
pobóg-Malinowskiego).

Organizacje	studenckie

• KOŁO	 NAUKOWE	 HISTORYKÓW	 STUDENTÓW	 UMCS, 
jedna z najstarszych organizacji studenckich naszego Uni-
wersytetu, prowadziło w ostatnich latach bardzo aktywną 
działalność. o skuteczności pogłębiania zainteresowań 
naukowych członków koła najdobitniej świadczy fakt, 
że wiele osób udzielających się w knHs kontynuuje swoją 
edukację na studiach doktoranckich.

wspomniane pogłębianie zainteresowań było reali-
zowane na trzech podstawowych płaszczyznach: koło 
prowadzi bowiem działalność wydawniczą, organizuje 
otwarte spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki, jak 
również wspiera aktywność członków na konferencjach 
naukowych.

obecnie przygotowywane są dwa numery „koła Histo-
rii” – periodyku prowadzonego przez naszych członków. 
celem tego wydawnictwa jest popularyzacja osiągnięć na-
ukowych młodych historyków naszej Alma Mater.

knHs zorganizowało szereg spotkań z osobami ba-
dającymi i tworzącymi historię. Byli to m. in. Radek Si-
korski, który opowiedział publiczności o kulisach książki 
Prochy świętych. Afganistan – czas wojny, czy też Aleksan-
der Zajec z Uniwersytetu lwowskiego, który przybliżył 
lubelskim studentom, w jaki sposób studiuje się historię 
na ukraińskich uczelniach.

członkowie naszego koła aktywnie uczestniczyli w ru-
chu studenckim, poprzez obecność na wielu konferen-
cjach krajowych i zagranicznych. w szczególności koło 
dbało by na kolejnych ogólnopolskich zjazdach History-
ków studentów (wrocław 2006, łódź 2007, kraków 2008, 
olsztyn 2009) pojawiała się liczna i starannie przygotowa-
na reprezentacja naszej uczelni. wyjazdy te zaowocowały 
również nawiązaniem kontaktów z innymi środowiskami 
naukowymi, zwłaszcza ze studentami historii z Filii Uni-
wersytetu Humanistyczno-przyrodniczego im. jana ko-
chanowskiego w piotrkowie trybunalskim.

członkowie knHs byli nie tylko gośćmi, ale i gospo-
darzami konferencji naukowych. w dniach 1–2 kwietnia 
2008 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zor-
ganizowana przez ówczesny zarząd koła pt. Dzieje leni-
stwa, bumelanctwa i niesforności. swoje referaty wygłosiło 
29 referentów z 11 ośrodków naukowych. relacja z tego 
wydarzenia została opisana w czasopiśmie „Mówią wie-
ki” (nr 5, 2008), na stronach wortalu Wiedza i Edukacja, 
jak również w reportażu tVp info pt. My historycy.

Joanna Swacha, Maciej Kordas

• STUDENCKIE	 KOŁO	 NAUKOWE	 ARCHIWISTÓW	 UMCS 
jest organizacją zrzeszającą studentów historii wszystkich 
roczników, działającą pod patronatem zakładu archiwi-
styki od roku 1996. najważniejszymi przedsięwzięciami, 
jakie do tej pory koło organizowało były dwa ogólnopol-
skie zjazdy studentów archiwistyki (iii ozsa w 1999 r. 
i Viii w 2005 r.). Materiały z obu tych konferencji stu-
denckich zostały opublikowane.

działalność koła koordynuje zarząd, wybierany w de-
mokratycznych wyborach na roczną kadencję. członkiem 
naszego koła może zostać każdy (i o każdej porze) – kto 
choć trochę interesuje się archiwistyką i bierze udział 
w organizowanych minimum raz w miesiącu spotkaniach. 
o aktualnych wydarzeniach w kole informujemy poprzez 
plakaty oraz na naszej stronie internetowej.

koło zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem infor-
macji o środowisku archiwistów i jego działalności, posze-
rzaniem wiedzy i kwalifikacji zawodowych członków koła, 
upowszechnianiem wiedzy o archiwach i znajomości pro-
blemów archiwistyki poprzez organizację spotkań nauko-
wych, wystaw, wycieczek, wolontariatu, pokazów filmów 
dokumentalnych oraz uczestnictwo w ogólnopolskich 
studenckich konferencjach naukowych. posiadamy wła-
sną stronę internetową http://www.umcs.lublin.pl/skna, 
na której można znaleźć wiele informacji na temat koła 
i jego działalności.

w obecnym roku akademickim koło archiwistów włą-
czyło się w promocję kierunku historia. zorganizowali-
śmy warsztaty pod hasłem Kuchnia archiwalna, do udziału 
w których zaprosiliśmy licealistów oraz wszystkich intere-
sujących się historią, a zwłaszcza archiwistyką.

Łukasz Babula

	Instytut	Historii • KOŁO	NAUKOWE	HISTORII	KRAJÓW	EUROPY	WSCHODNIEJ 
jest organizacją zrzeszającą studentów zainteresowanych 
pogłębieniem swojej wiedzy o krajach ze wschodniej 
części naszego kontynentu, czyli o rosji i innych krajach 
tzw. bloku wschodniego. podczas naszych cyklicznych 
spotkań staramy się przedstawiać ciekawe zagadnienia 
z zakresu historii, kultury i religii tej części europy.

działalność rozpoczęliśmy 17 marca 2008 r., kie-
dy stworzyliśmy ramy organizacyjne naszego koła. 
już wcześniej angażowaliśmy się w różne inicjatywy 
promujące wiedzę o naszych wschodnich i południo-
wych sąsiadach, m.in. przygotowaliśmy wystąpienie 
na spotkaniu przedstawicieli ambasady Bułgarii ze stu-
dentami wydziału Humanistycznego zorganizowanym 
w dniu 5 marca 2008 r. z okazji Święta wyzwolenia Buł-
garii. podczas lubelskich dni kultury wspólnie z człon-
kami koła naukowego Ukrainistów prezentowaliśmy 
historię i kulturę tego kraju. Można było także spróbo-
wać narodowych potraw. w dniu 15 sierpnia kilkoro na-
szych koleżanek i kolegów brało udział w organizowanej 
w radomiu rekonstrukcji historycznej, przedstawiającej 
epizody z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

nasza główna działalność to seria cyklicznych spo-
tkań, w ramach których aktualnie realizujemy cykl 
wystąpień pt.: Narody Rosji od czasów Piotra I do Wła-
dimira Putina, w ramach którego prezentujemy losy po-
szczególnych ludów imperium rosyjskiego w perspekty-
wie historycznej. ponadto organizujemy również serię 
dyskusji nad realiami życia w rosji w różnych epokach 
historycznych, ilustrowanych fragmentami znanych 
dzieł kinematografii rosyjskiej (radzieckiej) i światowej 
(m.in. Pancernik Potiomkin i Admirał – film o aleksan-
drze kołczaku).

staramy się docierać nie tylko do studentów histo-
rii, ale do wszystkich, zainteresowanych przedstawio-
ną tematyką. jesteśmy również otwarci na współpracę 
z wszelkimi organizacjami naukowymi, instytucjami 
i osobami prywatnymi, które zajmują się poszerzaniem 
wiedzy o naszych wschodnich sąsiadach.

Rafał Kłoczewski

• STUDENCKIE	 KOŁO	 METODOLOGICZNE	 HISTORYKÓW	
UMCS nominalnie powołane zostało jesienią 2008 roku, 
jest zatem formacją stosunkowo nową, tym niemniej 
od początku działalności w sposób świadomy i zdecy-
dowany wyznaczającą swoje tropy wśród organizacji 
studenckich.

nadrzędnym celem koła Metodologicznego jest pro-
pagowanie wiedzy o współczesnych paradygmatach hi-
storiograficznych i krytycznego podejścia do metodyki 
dyskursu historycznego, a także nowoczesna formuła 
wprowadzania w dyskusje wokół wiodących zagadnień 
współczesnej humanistyki i teorii nauki w ogólno-
ści. zasadniczym sposobem realizacji zadań celowych 
jest interdyscyplinarny panel dyskusyjny, w miarę moż-
liwości prowadzony w formule multimedialnej. z zało-
żenia dyskutanci wywodzą się z różnych środowisk na-
ukowych, także pozaakademickich, chodzi nam bowiem 
o utrwalanie modelu otwartej konfrontacji różnych sty-
lów myślenia. tym bardziej, że stały element spotkań 

na forum koła stanowi spór o współczesną rolę i status 
nauk humanistycznych, kwestia nowoczesnej organi-
zacji wiedzy w perspektywie „rzeczywistości sieciowej” 
oraz kondycja uniwersytetu w społeczeństwie postmo-
dernistycznym. 

zgodnie z tymi założeniami w grudniu 2008 roku zor-
ganizowany został panel p.n. Humanista – współczesny 
analfabeta?, który zainicjował cykl spotkań poruszają-
cych problemy współczesnej humanistyki. w obecnej 
chwili koło przygotowuje dwie kolejne edycje w formu-
le audiowizualnej, których tematyka skoncentrowana 
będzie na niekonwencjonalnych sposobach uprawiania 
i upowszechniania dyskursu historycznego. w dalszej 
perspektywie, przy założeniu ściślejszej współpracy 
min. z kołem Bibliologów, planowane jest zorganizowa-
nie ogólnopolskiej konferencji poświęconej kwestiom 
nauki 2.0.

Piotr Brożek

• STUDENCKIE	 KOŁO	 NAUKOWE	 EPIGRAFIKÓW	 „EXPLO-
RATIO” zostało zarejestrowane w 2006 r. do tego czasu 
było sekcją koła archiwistów. przez cały czas prowa-
dzi prężną działalność. w 2003 i 2006 r. zorganizowa-
no obozy epigraficzne w radomiu, gdzie obiektem ba-
dań był zabytkowy cmentarz rzymskokatolicki przy  
ul. B. limanowskiego. w 2008 r. gościliśmy w sando-
mierzu, gdzie pracowaliśmy na cmentarzu katedralnym. 
obecnie trwają prace nad opracowaniem zgromadzone-
go materiału i przygotowaniem go do druku. ponadto 
działalność prowadzona jest w lublinie, zwoleniu, ka-
zimierzu dolnym, a w planach jest rozwinięcie jej na na-
stępne ośrodki. podejmujemy również współpracę z li-
ceami, gdzie promujemy nasz Uniwersytet. 

koło w realizacji swoich celów współpracuje z radom-
skim towarzystwem naukowym, liceami radomskimi, 
towarzystwem opieki nad zabytkami oddział lublin, 
Muzeum lubelskim. patronat medialny nad pracami 
koła objął miesięcznik „spotkania z zabytkami”.

członkowie koła rekrutują się spośród studentów 
historii UMcs w lublinie i kolegium licencjackiego 
UMcs w radomiu (obecnie 22 osoby), a stale współ-
pracują z nami także licealiści z radomia (5 osób).

a czym się zajmujemy? w skrócie można to nazwać 
zabezpieczaniem pomników historii i źródeł historycz-
nych, w postaci napisów na wszelkiego rodzaju materia-
łach. na cmentarzach są to nagrobki. przy okazji zdo-
bywamy wiedzę, nowe umiejętności, rozwijamy nasze 
pasje. w ramach koła organizowane są również wykłady. 
ponadto nasza aktywność, jako członków społeczności 
uniwersyteckiej, jest zaznaczeniem szerokiego spektrum 
działalności uczelni oraz zainteresowań studentów.

Mariola Kaca

• KOŁO	NAUKOWE	AMATORÓW	ANTYKU powstało w 2002 
r. początkowo jako sekcja koła naukowego Historyków 
studentów. w roku 2007 usamodzielniło się, aby repre-
zentować i pracować na dobry wizerunek wydziału Hu-
manistycznego UMcs.
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knan swą działalnością pragnie przybliżyć wszystkim 
wielbicielom historii życie codzienne w starożytnej Grecji 
oraz rzymie. członkowie koła umiejętnie rekonstruują 
różne aspekty z wielu dziedzin życia i popularyzują wie-
dzę na temat świata antycznego. począwszy od unikalnego 
w skali kraju projektu Kuchni antycznej, dzięki któremu 
prezentujemy posiłki, jakie najczęściej gościły na stołach 
rzymian, jak je przyrządzano i jak podawano. 

działalność kaletnika obrazuje nam setki zastosowań 
skór zwierzęcych, od obuwia, po elementy ubioru. dys-
cypliny sportowe starożytnych igrzysk poznajemy dzię-
ki fachowej wiedzy sportowców, a tajemniczości dodaje 
działalność maga, jego rytuały i magiczne ingrediencje. 
oderwanie od prozy życia i wprowadzenie w klimat śród-
ziemnomorski przynoszą dźwięki zrekonstruowanych 
instrumentów muzycznych. koło posiada również sta-
nowisko bogato zaopatrzone w materiały piśmiennicze, 
od tabliczek woskowych po pergaminy.

ostatnimi czasy prężnie rozwija się działalność na polu 
sztuki antycznej. przedstawiamy techniki wykonywania 
mozaik, metody zdobienia waz greckich oraz malowania 
pośmiertnych portretów.

najnowszy projekt Gladiator, nad którym pracują człon-
kowie koła, zakłada rekonstrukcję technik walki rzym-
skich mistrzów areny amfiteatralnej opierającą się na źró-
dłach historycznych (pisanych archeologicznych). efekty 
swojej pracy zamierzają zaprezentować na studenckich 
konferencjach naukowych (łódź 2009).

wielokrotny udział i zaproszenia na uroczystości orga-
nizowane przez uczelnię oraz występy podczas ogólnopol-
skich festynów archeologiczno-historycznych świadczą 
o szerokiej rozpoznawalności i popularności koła wśród 
grup rekonstrukcji historycznej.

członkowie koła kilkakrotnie występowali podczas lu-
belskiego Festiwalu nauki, „dni otwartych UMcs”, Festi-
walu maturzystów i  w nowej inicjatywie pod nazwą Spotka-
nia z przeszłością – Dni Historyka. dużymi ogólnopolskimi 
imprezami roku 2008, w jakich koło brało udział były m.in.: 
Festyn archeologiczny na zamku w liwie – Od piramid 
po Koloseum oraz Łódzka Wioska Historyczna.

Magdalena Nowożeńska

Wypowiedzi	studentów	
Instytutu	Historii

M uszę przyznać, że moje oczekiwania w dniu roz-
poczęcia studiów na UMcs były duże. szczegól-
nie jeśli chodzi o zajęcia z wybranej specjalności, 

kolekcjonersko-krajoznawczej. interesuje mnie, nie tyl-
ko historia sztuki, ale również kultura (także ludowa) 
i mentalność ludzi w różnych epokach. wykluczało 
to studiowanie historii sztuki, a niełatwo na polskich 
uczelniach znaleźć kierunek historia ze specjalnością 
zbliżoną do moich zainteresowań. przyznam, że oferta 

UMcs w tym zakresie była interesująca i bogata. Mia-
łam więc nadzieję, że w praktyce wszystko wygląda tak 
dobrze jak opisy na stronach internetowych. i tak też się 
okazało. w planie zajęć na i rok studiów znalazły się dwa 
przedmioty specjalnościowe: historia sztuki i architek-
tury oraz krajoznawstwo. Mamy także spory wybór te-
matów wykładów fakultatywnych, każdy może znaleźć 
coś dla siebie. ja wybrałam dla przykładu sztukę grecką. 
nowoczesne wyposażenie nowej Humanistyki pozwala 
wykładowcom – poza standardowym, mówionym wy-
kładem uniwersyteckim – także na prezentację wielu 
materiałów: zdjęć, obrazów a nawet filmów. wbrew temu 
co wiele osób myśli, studia na historii wcale nie są nud-
ne i czysto teoretyczne – na ćwiczeniach dyskutujemy, 
oglądamy fragmenty filmów, wykładowcy opowiadają 
wiele anegdot i ciekawostek. po drugim roku będę mogła 
odbyć praktyki specjalnościowe w biurze turystycznym, 
muzeum lub ośrodku wypoczynkowym. wielu studen-
tów historii na UMcs zostaje po takich praktykach za-
trudnionych na stałe. przyszłość po studiach widzę po-
zytywnie, mimo głosów, że historia nie jest kierunkiem 
„przyszłościowym”. Mogę rozwijać swoje zainteresowa-
nia i jednocześnie realnie przygotowywać się do przy-
szłej pracy w sektorze turystycznym, lub (o czym marzę ) 
w muzeum na podkarpaciu, skąd pochodzę.

Jagoda Pajda 
I rok historii, spec. kolekcjonerstwo  

i krajoznawstwo

P oczątek studiów to czas wielkich zmian w życiu mło-
dego człowieka. wybór kierunku i uczelni wpływa 
na kształt naszej przyszłości. niezwykle ważne jest, 

aby był on słuszny. Historią pasjonuję się od kilku lat, 
dlatego umieszczenie jej na pierwszym miejscu mojej li-
sty preferowanych kierunków w czasie rekrutacji było dla 
mnie dość naturalne. Mówi się, że po historii nie można 
znaleźć dobrej pracy. ja jednak wierzę, że studiowanie 
właśnie na UMcs znacząco pomoże mi w osiągnięciu 
tego celu. dzięki profesjonalnej kadrze naukowej i do-
brej infrastrukturze (m.in. nowy budynek Humanistyki, 
duże zbiory biblioteki instytutowej) Uniwersytet pozwala 
nie tylko uzyskać właściwe przygotowanie do wykony-
wania zawodu, lecz także rozwijać swoje zainteresowania 
(służą temu np. liczne i prężnie działające koła nauko-
we). należy również pamiętać, że wybierając np. specjal-
ność archiwalną na historii na UMcs, trafiamy do jednej 
z trzech najlepszych archiwistyk na polskich uczelniach, 
co zwiększa nasze szanse na rynku pracy w przyszłości.

jednak nie samą nauką człowiek żyje – dla studentów 
ważna jest również zabawa. w tym względzie UMcs 
również wyróżnia się na tle innych uczelni. Miasteczko 
akademickie nieustannie tętni życiem, a liczne kluby 
i puby pomagają odpocząć po wytężonej nauce w gronie 
przyjaciół (ich na historii spotkacie wielu – gwarantuję).

podsumowując: historia na UMcs to dobry wybór!

Tomasz Kowal 
I rok historii, spec. archiwalna

O	Instytucie

Instytut kulturoznawstwa UMcs w ciągu niespeł-
na dziesięciu lat istnienia otworzył i prowadził kie-
runek kulturoznawstwo (licencjat i magisterium) 

w systemie stacjonarnym, zaocznym i zamiejscowym  
(w kolegium licencjackim UMcs w Biłgoraju). 
w bieżącym roku akademickim otworzył nową specjal-
ność na licencjackich studiach dziennych – judaistkę (inne 
specjalności to: teatrologia i filmoznawstwo, medialna, 
antropologiczno-folklorystyczna, krytyka i animacja sztu-
ki, historia kultury – licencjat oraz specjalności: sztuka 
i turystyka, folklorystyka i etnologia, krytyka i promocja 
sztuk plastycznych, historia i kultura regionalna – studia 
magisterskie). nową propozycją dydaktyczną instytutu 
są również studia kulturoznawcze w kolegiach licencjac-
kich UMcs w Białej podlaskiej i radomiu, a także w nie-
dalekiej przyszłości otwarcie nowego kierunku studiów: 
etnologii. 

w roku 2008 wydział Humanistyczny UMcs otrzymał 
prawo nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych 
w zakresie kulturoznawstwa. 

instytut zorganizował 5 ogólnopolskich konferencji na-
ukowych (m. in. Męskość jako kategoria kulturowa, Tradycja 
dla współczesności. Ciągłość i zmiana, Krzyże i kapliczki przy-
drożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci). 

w 2009 roku ukażą się dwie publikacje pokonferencyjne. 
kolejną inicjatywą organizacyjno-naukową jest planowana 
na maj 2009 międzynarodowa konferencja naukowa Tra-
dycja w procesie przemian, organizowana wraz z zakładem 
socjologii wsi i Miasta UMcs.

 

Organizacje	studenckie

• STUDENCKIE	 KOŁO	 NAUKOWE	 KULTUROZNAWCÓW	 UMCS 
działa od 2001 roku. powstało z inicjatywy studentów kul-
turoznawstwa, których pasje poznawcze i chęć praktyczne-
go sprawdzenia wiedzy teoretycznej, nabywanej w trakcie 
studiów, skłoniły do podjęcia znacznie szerszych i ambit-
niejszych działań niż przewidują to obowiązkowe zajęcia 
uniwersyteckie. 

największymi przedsięwzięciami sknk były kilkakrot-
nie organizowane studenckie dni Fantastyczne i ogólno-
polskie studenckie konferencje naukowe. w ciągu 8 lat 
działalności członkowie koła zorganizowali 6 takich spo-
tkań, skupiających młodych kulturoznawców wokół istot-
nych zagadnień współczesnej kultury. nosiły one kolejno 
tytuły: Świat fantastyki (2002), Kultury dalekie i bliskie 
(2003), Eldorado. Historia o bezpowrotnie utraconej nie-
winności i odwiecznym poszukiwaniu szczęścia (2004), Po-
dróże nie tylko w czasie i przestrzeni (2005), Człowiek wo-
bec problemów współczesności (2006), Przestrzeń magiczna 
we współczesnej kulturze (2008). sami także brali czynny 
udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych w lu-
blinie i cieszynie.

działalność koła obejmowała także działania praktycz-
ne. członkowie koła byli autorami prezentowanych w tVp 
lublin (2003) filmów krótkometrażowych: Ranbo IV oraz 
S.O.S.-y. z inicjatywy sknk w roku 2004 odbyły się dwie 
edycje Slam poetry, które cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem wśród studentów. w 2005 roku sknk wygrało 
ogólnouniwersytecki konkurs na najlepszą stronę interne-
tową, prezentującą koło naukowe. 

jednym z największych wyzwań dla studentów należą-
cych do sknk była realizacja pokonferencyjnej publikacji 
naukowej Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni. Szkice 
kulturoznawcze, która ukazała się w 2006 roku pod redak-
cją Mirosława Haponiuka, Marty Wójcickiej i Barbary 
Wybacz. koło (wraz z skn Folklorystów i etnologów) or-
ganizuje także coroczne tradycyjne instytutowe spotkania 
wigilijne. 

w bieżącym roku akademickim odbędzie się i cykl 
spotkań naukowych Czasopryzmat życia, czyli o kulturze 
z perspektywy współczesnego jej twórcy. zaplanowany zo-
stał również wyjazd naukowy, którego celem będzie reali-
zacja szczegółowych programów badawczych i weryfikacja 
wiedzy teoretycznej w terenie, nabycie nowych umiejętno-
ści, zwłaszcza tych praktycznych, poszerzenie wiedzy, gro-
madzenie materiału.

w ciągu ośmiu lat działalności sknk nawiązało wiele 
licznych kontaktów z ośrodkami akademickimi w polsce 
i za granicą, dzięki czemu organizowane przez nas wy-
darzenia cieszą się zainteresowaniem studentów, również 
spoza lublina. 

Iwona Szymanowska 

• STUDENCKIE	 KOŁO	 NAUKOWE	 FOLKLORYSTÓW	 I ETNO-
LOGÓW	UMCS	(SKNFiE) powstało w 2005 roku, z inicjatywy 
studentów kulturoznawstwa specjalizacji folklorystycznej 
oraz antropologicznej. działa w ramach instytutu kulturo-
znawstwa wydziału Humanistycznego UMcs w lublinie. 
Umożliwia rozwijanie zainteresowań naukowych skupio-
nych wokół szeroko pojętej kultury tradycyjnej. człon-
kiem tego stowarzyszenia, którego cele szczegółowo cha-
rakteryzuje statut, może zostać każdy student.

członkowie sknFie zajmują się, między innymi, bada-
niami terenowymi poświęconymi duchowej i materialnej 
kulturze regionu oraz obserwacją współczesnych przemian 
kultury tradycyjnej. współorganizują konferencje naukowe. 
jednym z najważniejszych przedsięwzięć w zakresie działal-
ności badawczej był wyjazd naukowy w 2006 r. na podole, 
którego wymiernym efektem są nagrania przeprowadzone 
między innymi wśród zamieszkujących tam polaków. Mate-
riały te zostały zarchiwizowane w zakładzie kultury polskiej 
UMcs. szerokie spectrum zainteresowań członków koła 
znalazło swój wyraz także we współorganizacji ogólnopol-
skiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Kulturowy 
obraz Afryki w oczach Europejczyka w 2007 r.

innym polem działalności koła są spotkania z twórcami 
ludowymi, badaczami kultury, przygotowywanie wystaw 

	Instytut	Kulturoznawstwa
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i koncertów. jednym z tego typu wydarzeń była wystawa 
fotografii etnograficznej Krzysztofa Witaszka Rzemieślni-
cy, prezentowana w gmachu wydziału Humanistycznego 
w 2007 r. 

w ostatnich miesiącach najważniejszą inicjatywą koła 
są Studenckie Spotkania z Tradycją. do tej pory zorganizo-
wano pięć takich spotkań. to cykliczne wydarzenie wpisa-
ło się już w kalendarz lubelskich imprez. promuje wartości 
kultury tradycyjnej nie tylko wśród społeczności akademic-
kiej, ale również wśród wszystkich innych zainteresowa-
nych. daje okazję, nieczęstą na gruncie miejskim, spotkania 
z autentycznymi twórcami ludowymi lubelszczyzny. 

koło nawiązało owocną współpracę z innymi podobnymi 
organizacjami studenckimi – np. z skn kulturoznawców 
UMcs oraz skn etnolingwistów UMcs. podejmuje także 
wspópracę z lubelskimi ośrodkami kulturalnymi oraz pla-
cówkami zajmującymi się kulturą tradycyjną – lubelskim 
oddziałem polskiego towarzystwa ludoznawczego, stowa-
rzyszeniem twórców ludowych, stowarzyszeniem anima-
torów ruchu Folkowego, orkiestrą św. Mikołaja, pismem 
Folkowym „Gadki z chatki”, akademickim centrum kul-
tury UMcs „chatką Żaka”, ośrodkiem „Brama Grodzka 
– teatr nn”, centrum kultury w lublinie. 

sknFie bierze również czynny udział w życiu Uczelni, 
włączając się w organizację dni otwartych, organizując 
spotkania opłatkowe (tradycyjne już spotkania kulturo-
znawców – organizowane we współpracy z skn kulturo-
znawców).

dla członków koła jest ono miejscem nie tylko umożli-
wiającym rozwój pasji naukowych, ale także polem, na któ-
rym można zdobyć umiejętności organizacyjne (np. poprzez 
zdobywanie funduszy niezbędnych do realizacji zamierzeń), 
a wreszcie – wyjątkowym środowiskiem towarzyskim.

Monika Koziołek

Wypowiedzi	studentów

co skłoniło cię do wyboru kulturoznawstwa?

Kamila: kulturoznawstwo w lublinie znane było z cie-
kawych ludzi, ekscentrycznych wykładowców i fajnego kli-
matu, dodatkowo w tym roku otworzono specjalizację z ju-
daistyki. i to były dwa główne powody, które skłoniły mnie 
do rozpoczęcia tych studiów.

Aleksander: chęć pogłębiania wiedzy na temat moich 
zainteresowań, tj. film, muzyka, trochę sztuka. jest to kie-
runek, na którym można dowiedzieć się wiele na te tematy. 
znaczenie miały również przejścia na poprzednich stu-
diach. 

Kasia: doszłam do wniosku, że kierunek ten da 
mi ogólną wiedzę dotyczącą różnych aspektów sztuki, 
wiedzę ogólną dotyczącą dorobku kulturowego ludzko-
ści, a przede wszystkim zależało mi na specjalizacji te-
atrologiczno-filmoznawczej. poza tym wydawało mi się 
również, że studia te pomogą mi ostatecznie zawęzić moje 
zainteresowania.

Anka: chyba nie będę oryginalna, jeśli powiem, że chęć 
pogłębiania wiedzy na temat rzeczy, którymi się interesuję. 

•

sztuka i aspekty z nią związane są moja pasją. jednym sło-
wem kulturoznawstwo było idealnym kierunkiem dla mnie.

Piotr: studiuję jeszcze na innym kierunku i pomyśla-
łem, że kulturoznawstwo to dobry pomysł. dużo słyszałem 
na temat tego kierunku od znajomych z wyższego roku.. 
kultura i sztuka otaczają nas na co dzień, warto więc wie-
dzieć o nich trochę więcej. rozwój jest ważnym czynnikiem 
w życiu człowieka, a cóż innego niż studia i to studia o kul-
turze pozwolą na ów rozwój.

czego spodziewałaś się po kulturoznawstwie na uMcs?

Kamila: zwykle nie zakładam, co mnie spotka. tym ra-
zem też było podobnie. Moje studia na tym kierunku to ko-
lejny eksperyment na rzeczywistości. chwilowo zupełnie 
udany, jak będzie później okaże się z czasem. 

Aleksander: czego się spodziewałem? chyba, że będzie 
to nauka oparta bardziej na praktyce np. wyjazdy, projekty, 
projekcje filmów i różne inicjatywy. tymczasem jest to ty-
powo odtwórcza nauka, wkuwanie regułek.

Kasia: spodziewałam się, iż studia te dostarczą mi podstawo-
wej wiedzy kulturoznawczej, rozwoju w tym zakresie, a także 
wiedzy nie tylko czysto akademickiej, a również praktycznej.

Anka: oczekiwałam bogatego „życia kulturoznawczego”, tj. 
działalności w jakieś grupie czy organizacji, ciekawych zajęć, 
spotkań z interesującymi wykładowcami i kulturoznawcami.

Piotr: ze względu na to, iż jestem „dwukierunkowcem” 
oczekiwałem pewnej wyrozumiałości od wykładowców 
i muszę przyznać, że nie rozczarowałem się. spodziewałem 
się również zaangażowania w różnego rodzaju imprezy kul-
turalne, niestety pod tym względem nieco się rozczarowa-
łem. jeśli chodzi zaś o edukację, moje oczekiwania pokryły 
się z rzeczywistością, no może przydałoby się troszkę więcej 
praktyki, ale mam nadzieję, że z biegiem czasu to nastąpi.

czy kierunek ten spełnił twoje oczekiwania?

Kamila: to co widzę do tej pory nie do końca pokrywa 
się z wizją kulturoznawstwa, którą stworzyły opowiadania 
znajomych. najbardziej brakuje szalonych „kulturoznaw-
czych” pomysłów na imprezy, koncerty, wyjazdy, ale liczę 
na to, że może jeszcze coś „ruszy”.

 
Aleksander: pomimo nielicznych rozczarowań, myślę 
że tak. w końcu pogłębiam i pozyskuję wiedzę, dla której 
tu studiuję. Moja opinia na temat kierunku nie jest wiążąca, 
ponieważ moje oczekiwania nie są zbyt wygórowane.

Kasia: w pewnym sensie kierunek ten spełnia moje 
oczekiwania, jednak wiedza o sztuce jest tu zdecydowanie 
ograniczona, chociaż mam nadzieję, że zostanie to jeszcze 
nadrobione, w końcu dopiero pierwszy semestr za nami, 
zobaczymy, co będzie dalej.

Anka: zdecydowanie tak. tak jak oczekiwałam jest dzia-
łalność w grupie, ciekawe zajęcia, a na swojej drodze spo-

•

•

tkałam przesympatycznych wykładowców, którzy potrafią 
przekazywać wiedzę. 

 
Piotr: na chwilę obecną tak. chociaż po jednym semestrze 
trudno powiedzieć. zadaj mi to pytanie za jakieś 3 lata. 

co cię zaskoczyło na kulturoznawstwie?

Kamila: przede wszystkich zaskoczył mnie chaos związa-
ny z organizacją, ale to chaos zabawny i „sympatyczny” nikt 
nic nie wie, nie bardzo nawet wiadomo, czego się nie wie, ale 
wszystko działa i z czasem można się odnaleźć.

Kasia: podejście wykładowców do studenta. oczywiście w 
pozytywnym znaczeniu. 

Aleksander: pierwszą rzeczą, jaka mnie zaskoczyła pozy-
tywnie, byli wykładowcy, bardzo mili i otwarci, znający się 

•

na rzeczy. drugą rzeczą, jaka mnie zaskoczyła, już mniej po-
zytywnie był ogólny, ale niewielki rozgardiasz.

Anka: Pozytywnym zaskoczeniem był plan zajęć. jeśli 
chodzi zaś o rozczarowania jak do tej pory owych nie było. 

Piotr: studiuję ponadto na innym uniwersytecie lubel-
skim i zaskoczeniem było dla mnie tak odmienne podejście 
wykładowców do studenta. przeważają pozytywy, tych nie-
przyjemnych zdarzeń było niewiele, więc nie warto o nich 
wspominać.

Zebrała i opracowała
Aleksandra Skrzypek

studentka III roku kulturoznawstwa

O	Zakładzie

Z akład logopedii i językoznawstwa stosowanego Uni-
wersytetu Marii curie-skłodowskiej jest najstarszym 
ośrodkiem naukowym i dydaktycznym o tym pro-

filu w polsce. powstał w 1969 r. i przez długi czas był je-
dyną taką placówką naukową w kraju. pierwszy w polsce 
rozpoczął kształcenie logopedów i prowadzi je w różnych 
formach już od ponad 30 lat. najnowszym osiągnięciem 
pracowników zakładu jest zgoda Ministra nauki i szkolnic-
twa wyższego na otwarcie w UMcs unikatowego kierunku 
studiów logopedia z audiofonologią. studia te prowadzone 
są od roku akademickiego 2007/2008 wspólnie z instytutem 
Fizjologii i patologii słuchu w warszawie. 

zakład logopedii prowadzi badania naukowe w zakresie 
komunikacji językowej i jej zaburzeń jako największy tego 
typu zespół badawczy w polsce. w zakładzie ma swoją sie-
dzibę zarząd Główny polskiego towarzystwa logopedycz-
nego oraz redakcja wydawanego przez ptl czasopisma 
„logopedia”.

w istniejącej przy zakładzie Uniwersyteckiej pracowni 
logopedycznej odbywa się terapia osób z różnego rodza-
ju zaburzeniami mowy. członkowie działającego przy za-
kładzie naukowego koła logopedów i audiofonologów 
uczestniczą w terapii prowadzonej przez pracowników za-
kładu. pracują również jako wolontariusze w różnych pla-
cówkach – otaczając opieką logopedyczną osoby z zaburze-
niami mowy. organizują sympozja naukowe oraz warsztaty 
logopedyczne. 

Biblioteka zakładowa posiada najbogatszy w kraju księ-
gozbiór dotyczący zagadnień logopedycznych, liczący ok. 
6000 tomów.

zakład dysponuje nowoczesną aparaturą i oprogramo-
waniem wykorzystywanymi zarówno w dydaktyce, jak 
również w procesie diagnozy i terapii osób z zaburzeniami 
mowy i słuchu. 

Organizacje	studenckie

• NAUKOWE	 KOŁO	 LOGOPEDÓW	 I AUDIOFONOLOGÓW istnie-
je przy zakładzie logopedii i językoznawstwa stosowanego 
UMcs. w ramach koła działają studenci kierunku logopedia 
z audiofonologią oraz studenci Filologii polskiej ze specjalno-
ścią logopedyczną. należy zaznaczyć, że koło bardzo aktywnie 
współpracuje z towarzystwem logopedycznym oraz polskim 
stowarzyszeniem Metody Fonogestów. daje to szansę nawią-
zania ogólnopolskich kontaktów oraz realizacji wspólnych 
projektów. naszym celem jest zdobywanie wiedzy w niekon-
wencjonalny sposób oraz poszerzanie zakresu umiejętności 
praktycznych związanych z naszym kierunkiem studiów.

Magdalena Wasil

Studenci	o	NKLiA
koło daje ogromną szansę zarówno na intensywny rozwój 

naukowy, jak i osobowościowy. liczne kursy, szkolenia i kon-
ferencje organizowane lub współorganizowane przez koło 
nie tylko poszerzają zakres wiedzy logopedycznej ich uczestni-
ków, ale także integrują środowisko studenckie, pozwalają po-
znać siebie wzajemnie, czerpać ze swoich pomysłów i wspólnie 
realizować nowatorskie projekty. koło umożliwia już od pierw-
szego roku studiów prowadzenie ciekawych badań zespoło-
wych, co daje okazję do szybkiej orientacji, na czym w ogóle 
polega uprawianie nauki. członkowie koła jako wolontariusze 
pracują w przedszkolach, otaczając opieką logopedyczną dzieci 
z wadami wymowy (opracowują własny program zajęć i au-
torskie pomoce). najważniejszym jednak profitem płynącym 
z działalności w kole są ciągłe okazje do spotykania interesu-
jących ludzi, których wiedza, doświadczenie i pasja nie tylko 
budzą podziw, ale – niczym ostry wirus – zarażają. 

Małgorzata Knopik,  przewodnicząca
Naukowego Koła Logopedów i Audiofonologów UMCS

	Zakład	Logopedii 
	 i	Językoznawstwa	Stosowanego
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C hociaż naukowe koło logopedów i audiofonolo-
gów funkcjonuje od niedawna, to członkostwo w nim 
przyniosło mi już wiele korzyści. przede wszystkim 

jest to świetna okazja do aktywnego spędzania czasu, na-
bywania nowych znajomości, kompetencji i kwalifikacji za-
wodowych. za pośrednictwem koła mogłam uczestniczyć 
w wielu kursach i warsztatach; np. kursie języka migowego 
czy metody fonogestów. Mamy też okazję do stworzenia 
pierwszych publikacji na łamach biuletynu wydawanego 
przez polskie towarzystwo logopedyczne. dzięki członko-
stwu w nklia mogę uczestniczyć w konferencjach, które 
są prowadzone przez uznawane w świecie logopedii oso-
bistości. jest to świetna okazja do nabycia wiedzy oraz za-
poznania się z doświadczeniem innych. Bycie członkiem 
koła naukowego jest niezwykle ważne, jeśli chodzi o prawo 
do różnych stypendiów, przyznawanych przez ministra na-
uki czy prezydenta miasta, gdzie dużą rolę odgrywa nie tyl-
ko dobra średnia, ale też działalność naukowa. 

Marta Bednarz

D ziałalność w naszym kole naukowym to połączenie 
przyjemnego z pożytecznym. to niepowtarzalna szan-
sa na zrealizowanie swoich pasji. taka szansa zdarza 

się tylko na studiach, więc warto podjąć wyzwanie. przede 
wszystkim dlatego, by przetestować teoretyczną część stu-
diów w praktyce, zrealizować jakiś autorski projekt, czy wpro-
wadzić w życie nowe pomysły. nasze koło daje możliwość 
samorealizacji i zdobycia doświadczenia, a także możliwość 
podniesienia swoich kwalifikacji w oczach przyszłych praco-
dawców. coraz częściej wpis o działalności w kole naukowym 
jest pożądanym przez pracodawców punktem w cV.

Biorąc pod uwagę, że koło w jego obecnym kształcie po-
wstało niedawno, udało się nam zrobić naprawdę wiele. Mo-
żecie się o tym przekonać, odwiedzając naszą stronę interne-
tową (www.naukowe-kolo-logopedow.cba.pl). 

Kamila Dębińska

Wypowiedzi	studentów

Z acznę od tego, że logopedia od zawsze budziła moją 
dużą ciekawość. już w gimnazjum sięgałam po litera-
turę logopedyczną i zastanawiałam się jak to się dzie-

je, że wiele ludzi dotkniętych jest różnymi wadami wymowy. 
wybrałam kierunek logopedia z audiofonologią ze względu 
na kilka przyczyn. po pierwsze – logopedia jest nauką, która 
łączy wiele dziedzin, takich jak: językoznawstwo, psychologia, 
medycyna, pedagogika, a te dziedziny odpowiadają moim za-
interesowaniom. po drugie – w przyszłości chciałabym móc 
w jakiś sposób pomagać ludziom, a praca w zawodzie lo-
gopedy i audiofonologa daje mi taką możliwość. po trzecie 
- jest to duże życiowe wyzwanie, ponieważ osoby zajmujące 
się terapią zaburzeń mowy stoją przed trudnym zadaniem 
polepszania jakości życia innych ludzi. logopedia jest ambit-
nym kierunkiem i staje się coraz bardziej modna. poza tym 
perspektywy pracy, jak mi się wydaje, są niezłe. po półrocz-
nym studiowaniu wybranego przeze mnie kierunku na reno-
mowanej uczelni w lublinie wiem już, że dobrze wybrałam.

Magda

L ogopedia z audiofonologią to kierunek przyszłościowy, 
zważając na skalę problemu, jaki współcześnie występu-
je wśród dzieci i młodzieży (wady słuchu i wymowy). 

jest to kierunek unikatowy, bo jedyny w polsce. zajęcia są pro-
wadzone w bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób. w ich trakcie 
nabywamy wiele praktycznych umiejętności, które fachowo 
przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie logopedy i au-
diofonologa. Mamy również możliwość wymiany studentów, 
co daje szersze spojrzenie na europejskie metody pracy w tym 
zawodzie. zapewniona jest najlepsza kadra wykładowców, 
którzy przekazują nam wiele skutecznych i nowoczesnych 
metod podczas prowadzonych przez nich terapii. szczerze 
mogę polecić ten kierunek młodszym koleżankom i kolegom.

Sylwia

Ogólnowydziałowe	organizacje	studenckie

•	 RADA	 WYDZIAŁOWA	 SAMORZĄDU	 STUDENTÓW	 WYDZIAŁU	
HUMANISTYCZNEGO UMCS to grupa osób, która pośredniczy 
między studentami a władzami wydziału Humanistycznego 
i Uczelni. zawsze jesteśmy gotowi służyć pomocą. oprócz 
tego zajmujemy się między innymi organizacją wielu imprez 
i przedsięwzięć mających na celu integrację środowiska stu-
denckiego. najważniejsze z naszych osiągnięć to: współorga-
nizowanie przeglądu Młodej Fotografii lubelskiej (grudzień 
2007), współorganizowanie z zarządem Uczelnianym samo-
rządu studentów UMcs cyklu szkoleń, organizacja studenc-
kiego przeglądu alternatywnej Muzyki (spaM maj 2008), 
organizacja kiermaszów charytatywnych prac podopiecz-
nych domu pomocy społecznej im. Matki teresy z kalkuty 
w lublinie. organizujemy także imprezy okolicznościowe, 
które odbywają się w klubach studenckich: otrzęsiny, andrzej-
ki, ostatki.

wszystkich aktywnych, którzy chcą działać zapraszamy 
do współpracy. siedziba naszego samorządu mieści się w po-
koju 020B nowej Humanistyki. drzwi samorządu są otwarte 
dla każdego! 

kontakt: samorzad_humanik@o2.pl

•	KOŁO	NAUKOWE	–	GRUPA	FOTOGRAFÓW	LUBELSKICH to for-
ma promowania sztuki fotografii wśród studentów i miesz-
kańców lubelszczyzny. skupiamy się głównie na fotografii ar-
tystycznej, ale i reportaż nie jest nam obcy. istniejemy również 
po to, by zapewnić większe pole do promocji swojej twórczości. 
w kręgu naszych zainteresowań jest nie tylko najpopularniej-
sza teraz fotografia cyfrowa, ale również ta tradycyjna, oparta 
na materiale srebrowym. w tym celu formy naszej prezentacji 
to wystawy oraz cykle projekcji multimedialnych.

oferujemy możliwość zaistnienia młodym twórcom. Mamy 
nadzieję, że umożliwi to dialog między twórcami o rożnych 
orientacjach stylowych. w tym momencie nasze główne zain-
teresowania skupiają się na integrowaniu wszystkich młodych 
fotografów związanych z lublinem i jego regionem. dzięki 
temu możemy wspólnie doskonalić nasz warsztat. 

zapraszamy do współpracy wszystkich fotografujących lu-
dzi z lublina! nieważne czy masz super wypasioną cyfrówkę 
z 3 obiektywami, czy dopiero zaczynasz na manualu w kom-
pakcie, na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Grupa Fotografów Lubelskich
E-mail: gflumcs@gmail.com

Mobile: 792123349, 603985356

O	Wydziale

W ydział Matematyki, Fizyki i informatyki ma w swojej 
strukturze trzy instytuty: Matematyki, Fizyki i infor-
matyki. na 3. kierunkach studiów i w ramach 16. spe-

cjalności kształci specjalistów, którym pozyskana tu wiedza, 
teoretyczna i stosowana, zapewnia bardzo dobrą pozycję 
na rynku pracy. wydział ma prawo nadawania stopni dok-
tora i doktora habilitowanego w zakresie fizyki i matematy-
ki. pracownicy wydziału prowadzą intensywną działalność 
naukową, w ramach grantów indywidualnych, badań sta-
tutowych oraz badań własnych. wydział współpracuje też 
z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, między 
innymi we włoszech, Usa, Francji, niemczech, izraelu, 
Finlandii, Ukrainie, rosji i Hiszpanii. instytuty kierunkowe 
wydziału organizują szereg konferencji i warsztatów o róż-
norodnej tematyce. do najpopularniejszych należą między-
narodowe konferencje cykliczne: warsztaty Fizyki jądrowej 
im. Marii i piotra curie, infinite particle systems i informa-
tyka – Badania i zastosowania (konferencja iBiza), które 
dotychczas odbywały się w kazimierzu dolnym. zajęcia 
dydaktyczne na wydziale Matematyki, Fizyki i informatyki, 
w chwili obecnej prowadzi 166 pracowników naukowo-dy-
daktycznych, których dorobek jest bardzo wysoko oceniany, 
nie tylko w kraju, ale i za granicą. z książek i zbiorów zadań, 
napisanych przez pracowników naszego wydziału korzy-
stają pracownicy naukowi i studenci wielu krajów. obecni 
studenci również bardzo pozytywnie oceniają studia na tym 
wydziale.

od roku akademickiego 2008/2009 wydział Matema-
tyki, Fizyki i informatyki prowadzi zamawiane kształ-
cenie na kierunku Matematyka na specjalnościach: 
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa oraz zasto-
sowania matematyki, w ramach programu Kapitał Ludz-
ki – zamawiane kształcenie na kierunkach technicznych, 
matematycznych i przyrodniczych – pilotaż. kształcenie 
to jest współfinasowane przez Unię europejską w ramach 
europejskiego Funduszu społecznego. studentom tych 
specjalności przyznawane są stypendia w wysokości 1000 
zł. miesięcznie, przez okres dziesięciu miesięcy (20 sty-
pendiów dla studentów specjalności Matematyka finan-
sowa i ubezpieczeniowa oraz 10 dla studentów zastoso-
wań matematyki). od tego roku akademickiego wydział 
rozpoczyna też realizację projektu Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki. Poddziałanie 4.1.1. Nowoczesne metody 
i techniki kształcenia w UMCS. Wzmocnienie potencjału 
dydaktycznego Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki, 
współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ra-
mach europejskiego Funduszu społecznego. dzięki temu 
projektowi oferta edukacyjna wydziału zostanie rozsze-
rzona o trzy nowe kierunki studiów podyplomowych. 
w ramach projektu zwiększony zostanie też udział tech-

nologii ict w procesie kształcenia oraz wdrożony system 
zdalnego nauczania, wspomagającego zajęcia stacjonarne 
prowadzone na naszym wydziale. 

W	ramach	tego	projektu:
• dla studentów pierwszych lat studiów uruchomiony zosta-

nie program zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki.
• w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku 

pracy, studentom wyższych lat studiów oferujemy warsz-
taty, seminaria i laboratoria z udziałem przedsiębiorców, 
pracowników instytucji publicznych i pracowników na-
ukowych innych uczelni. warsztaty będą obejmowały 
dziedziny przetwarzania danych, ubezpieczeń i finansów, 
nowoczesnych technik programowania, wykorzystania 
oprogramowania matematycznego.

• w ramach projektu uruchomiona zostanie multimedialna 
platforma edukacyjna zawierająca materiały dydaktyczne, 
multimedialne ćwiczenia, kursy wspomagające oraz konta 
studentów. wszystkie zajęcia realizowane w tym projekcie 
w trybie stacjonarnym będą umieszczane również w wer-
sji elektronicznej na platformie edukacyjnej.

• projekt obejmuje również system wsparcia dla studentów 
niepełnosprawnych w postaci utworzenia punktu konsul-
tacyjno-informacyjnego. 

• aby umożliwić wdrożenie na całym wydziale nowo-
czesnych metod kształcenia, zawierających kształcenie 
na odległość oraz wykorzystywanie technologii ict, 
a także przygotować kadrę do uruchomienia nowych stu-
diów podyplomowych, projekt zawiera również szkolenia 
dla kadry naukowo-dydaktycznej wydziału Matematy-
ki, Fizyki i informatyki w zakresie najnowszych metod 
przetwarzania danych za pomocą programów z rodziny 
statistica, nowych metod kształcenia oraz wykorzystania 
e-pracowni fizycznej.

• w ramach tego projektu prowadzone będą też studia po-
dyplomowe: analiza danych; kształcenie zdalne w edu-
kacji; projektowanie i programowanie aplikacji interne-
towych w javie.

W modelu społeczeństwa informacyjnego statystyka 
staje się ważną dyscypliną wiedzy, której narzędzia 
i metody badawcze pozwalają poznawać, opisywać 

i formułować wnioski na temat otaczającej nas rzeczywisto-
ści. jest ona niezbędna zarówno w ocenie eksperymentów 
nauk przyrodniczych, jak i w naukach społecznych, me-
dycznych i ekonomicznych. interdyscyplinarność statystyki, 
dynamiczny rozwój metodologii, a także bardzo intensyw-
ny rozwój oprogramowania statystycznego stwarza potrze-
bę stałego uaktualniania wiedzy w tej dziedzinie, zarówno 
w środowisku naukowym, jak i w niektórych jednostkach 
sektora publicznego. zatem, realizacja tego projektu:
- wzbogaci też ofertę edukacyjną Uniwersytetu Marii cu-

rie-skłodowskiej w lublinie o nowe, unikalne kierunki 
studiów podyplomowych;

Wydział
Matematyki, Fizyki i informatyki
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- pozwoli rozszerzyć wiedzę merytoryczną w zakresie 
analizy danych oraz zapoznać się z nowymi narzędzia-
mi i profesjonalnym oprogramowaniem statystycznym 
wśród pracowników naukowo-dydaktycznych, co w efek-
cie zaowocuje nowymi publikacjami i nową jakością pro-
jektów badawczych; 

- przyczyni się do poprawy efektywności działania jedno-
stek sektora publicznego w zakresie statystyki publicznej, 
a poprzez to do rozwoju gospodarki kraju.

G rupę docelową studiów stanowią pracownicy nauko-
wo-dydaktyczni UMcs i innych uczelni wyższych 
publicznych i niepublicznych, pracownicy instytucji 

sektora publicznego, zajmujących się statystyką publicz-
ną, w tym: pracownicy urzędów statystycznych, zakładów 
ubezpieczeniowych, urzędów administracji rządowej. wy-
bór grupy docelowej podyktowany jest licznymi prośbami 
ze strony środowiska naukowego o pomoc w analizie da-
nych do projektów badawczych oraz akcesem uczestnictwa 
pracowników ze strony kierownictwa Urzędu statystyczne-
go w lublinie.

wydział Matematyki, Fizyki i informatyki od szeregu 
już lat prowadzi też studia podyplomowe (płatne): Mate-
matyka z informatyką; Fizyka z informatyką; informatyka 
w szkole.

Organizacje	studenckie
Na	wydziale Matematyki, Fizyki i informatyki bardzo ak-

tywnie działają też koła naukowe studentów matema-
tyki, fizyki i informatyki, w których studenci rozwijają swo-
je zainteresowania, korzystając z laboratoriów naukowych 
i pomocy pracowników naukowo-dydaktycznych wydziału. 
członkowie tych kół uczestniczą w konferencjach nauko-
wych i organizują konferencje, gdzie wygłaszają też swoje 
oryginalne wyniki naukowe. ponadto organizują warsztaty 
tematyczne i zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki lub 
informatyki dla uczniów szkół średnich.

• STUDENCKIE	 KOŁO	 NAUKOWE	 MATEMATYKÓW	 UMCS	
„AKADEMIA	PLATOŃSKA” jest prężnie rozwijającą się organi-
zacją studencką zrzeszającą 18 studentów matematyki z wy-
działu Matematyki, Fizyki i informatyki, którzy realizują się 
poza zajęciami obowiązkowymi, zajmując się poszerzaniem 
swojej wiedzy oraz popularyzacją „królowej nauk”.

koło działa czynnie w celu zwiększenia atrakcyjności stu-
diów oraz promocji wydziału organizując m.in. 
1. „Potyczki Matematyczne” – konkurs dla uczniów szkół po-

nadgimnazjalnych z województwa lubelskiego organizowany 
w tym roku już po raz piąty. Ma na celu popularyzację mate-
matyki poprzez współzawodnictwo oraz pracę grupową.

2. Turniej szachowy – skierowany głównie do studentów 
i pracowników naszego wydziału organizowany w tym 
roku już po raz trzeci. jego głównym celem jest integracja 
środowisk studenckich z wykładowcami, a także popula-
ryzacja gry w szachy.

3. Warsztaty maturalne – zorganizowane po raz pierwszy 
w zeszłym roku akademickim. w ramach cotygodniowych 

spotkań z uczniami szkół ponadgimnazjalnych członkowie 
koła przygotowywali ich do egzaminu maturalnego. Głów-
nym celem spotkań było ułatwienie dostępu do matema-
tyki dla tych, którzy w pewien sposób zamierzają związać 
z nią swoją przyszłość. 

4. ogólnodostępne wykłady, na które zapraszani są profeso-
rowie oraz studenci, i które są tematycznie związane z ma-
tematyką, fizyką i informatyką. stanowią one forum, na 
którym chętni mogą podzielić się swoją wiedzą, dyskuto-
wać i wspólnie rozwiązywać postawione problemy. 

5. Lubelska Konferencja dla Młodych Matematyków – 
coroczna impreza zapoczątkowana w roku 2007, mająca 
na celu integrację młodych naukowców z różnych pol-
skich ośrodków (docelowo międzynarodowych) i przed-
stawienie kierunku prowadzonych badań. pozwala nam 
utwierdzić się w przekonaniu, że matematyka jest nie tyl-
ko piękna, ale także przydatna w wielu dziedzinach życia. 
jest to również okazja do spotkania się z ludźmi, którzy 
podzielają tę samą pasję – matematykę.

6. członkowie koła wygłaszają również referaty podczas 
Ogólnopolskiego Sympozjum Młodych Matematyków. 
są to dwie niezależne imprezy adresowane do uczniów 
szkół podstawowych oraz gimnazjum. w ramach sym-
pozjum odbywa się konkurs prac uczniowskich oraz 
wykłady popularyzujące matematykę i ukazujące przy-
datność jej w różnych dziedzinach życia. sympozjum 
wpływa na popularyzację wiedzy matematycznej wśród 
młodzieży.

dzięki zaangażowaniu w swoje projekty członkowie 
koła zdobywają mile widziane przez przyszłych praco-
dawców praktyczne umiejętności (przede wszystkim 
uczą się pracy w zespole, rozwijają zdolności organiza-
cyjne, komunikacyjne, zarządzania ludźmi i czasem, 
motywowania ludzi, planowania, realizacji i promocji 
projektów, poszukiwania sponsorów). praca w kole na-
ukowym zwiększa szanse na rynku pracy. 

• KOŁO	NAUKOWE	STUDENTÓW	FIZYKI jest bardzo aktywnie 
działającym kołem naukowym na wydziale Matematyki Fizy-
ki i informatyki UMcs. koło zrzesza 20 studentów z różnych 
lat studiów.

w ramach działalności koła studenci rozwijają swoje za-
interesowania, korzystając z laboratoriów naukowych w in-
stytucie Fizyki UMcs oraz przygotowując referaty prezen-
towane na forum koła. w roku 2008 zrealizowali również 
szereg projektów popularyzujących fizykę wśród studentów 
oraz zainteresowanej nauką młodzieży szkolnej. polegały 
one głównie na uczestnictwie w imprezach „drzwi otwarte” 
oraz samodzielnie organizowanych pokazach z fizyki przy 
innych okazjach. Głównym projektem popularyzatorskim 
była konferencja Dzień energetyki jądrowej, która odbyła się 
24 października 2008 r. na wydziale MFii. zainteresowani 
uczniowie i nauczyciele szkół średnich lublina, w liczbie ok. 
150 osób, mieli okazję wysłuchać kilku referatów zaproszo-
nych specjalistów, m.in. z instytutu energii atomowej, nt. 
problemów konstrukcyjnych, bezpieczeństwa i ekonomiki 
elektrowni jądrowych oraz planów budowy takiej elektrow-
ni w polsce. w trakcie konferencji prezentowane były na-
grodzone prace uczniów szkół średnich, biorących udział 
w konkursie tematycznym.

 członkowie koła, uczestnicząc w dwóch corocznych 
ogólnopolskich konferencjach naukowych mieli możliwość 
zaprezentowania swoich zainteresowań oraz wyników prac 
własnych przed studentami Fizyki uczelni polskich. należy 
nadmienić, że Vi ogólnopolska sesja kół naukowych Fizy-
ków 2007 odbyła się właśnie w lublinie i była zorganizowana 
przez studentów knsF UMcs.

• STUDENCKIE	 KOŁO	NAUKOWE	 INFORMATYKI	działa z prze-
rwami od 1969 roku. w chwili obecnej do koła należy kilku-
dziesięciu członków.

do głównych celów koła należy kształtowanie umiejętności 
samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów 
informatycznych, przygotowywanie studentów do uczestnic-
twa w zawodach algorytmicznych oraz promowanie dorobku 
naukowego studentów.

działalność:
1. cotygodniowe spotkania grup tematycznych koła 

(openGl, linuks, .net, algorytmika, programowanie 
gier, Qt i inne). spotkania mają na celu zgłębianie konkret-
nych technologii, pracę nad wspólnymi projektami i pomoc 
młodszym rocznikom w nauce.

2. systematyczne przygotowania do konkursów algorytmicz-
nych.

3. pomoc studentom w poszukiwaniu pracy poprzez nawią-
zywanie kontaktów i współpracę z firmami it.

4. organizacja corocznej konferencji it academic days, do-
tyczącej nowych technologii w informatyce (przy współ-
pracy z Microsoft oraz z innymi firmami)

5. organizowanie spotkań lubelskiej Grupy Użytkowników 
różnych Unixów zajmującej się promowaniem oprogra-
mowania open source (przy współpracy pracowników na-
ukowych oraz innych kół lubelskich uczelni).

• na wydziale Matematyki, Fizyki i informatyki bardzo 
aktywnie działa WYDZIAŁOWY SAMORZĄD STUDENC-
KI, który prowadzi kwestę na rzecz UniceF, bierze czyn-
ny udział w promocji wydziału podczas „dni otwartych” 
UMcs, organizuje zbiórki krwi we współpracy z regionalnym 
centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w lublinie, ak-
tywnie uczestniczy przy organizacji dni kultury studenckiej 
„kozienalia”, organizuje konkurs na najlepszego wykładowcę 
i prowadzącego ćwiczenia – Homo Didacticus, prowadzi ak-
cje charytatywne na rzecz dzieci i rodzin uchodźców, objętych 
opieką Miejskiego ośrodka pomocy rodziny w lublinie oraz 
przy współpracy z kołami naukowymi wydziału – organizuje 
konkursy matematyczne, fizyczne, informatyczne czy też mi-
kołajkowy turniej szachowy. 

Wypowiedzi	studentów	 
Wydziału	Matematyki,	 
Fizyki	i	Informatyki

S tudia na naszym wydziale przede wszystkim poszerzy-
ły moje horyzonty i ogólne spojrzenie na informatykę. 
nauczyły właściwego podejścia do rozwiązywania pro-

blemów, nie tylko informatycznych. całe środowisko akade-
mickie jest niesamowicie motywujące.

Katarzyna Panas
3 rok matematyki i 5 rok informatyki

studiowanie informatyki dziennej na UMcs spełniło moje 
oczekiwania. Możliwość rozwijania swoich zainteresowań 
w różnych kołach naukowych jest zdecydowanie satysfakcjo-
nująca, a wiedzę i umiejętności, które tu zdobyłem na pewno 
prędzej czy później wykorzystam w życiu zawodowym.

Rafał Cebryk
3 rok informatyki

studia na wydziale Matematyki, Fizyki i informatyki 
UMcs są okazją do zdobycia wielu nowych, wspaniałych 
doświadczeń. osobiście dały mi możliwość rozwijania swo-
ich pasji i zainteresowań związanych nie tylko ze studiowa-
nym kierunkiem. liczne koła naukowe, sekcje sportowe oraz 
wymiany krajowe i międzynarodowe pozwalają na przeżycie 
wielu niezapomnianych chwil. jednak przede wszystkim 
matematyka na UMcs jest miejscem, gdzie można poznać 
wielu wspaniałych ludzi i oczywiście dobrze się bawić!

Kamila Maruszczak 
4 rok matematyki 1 rok informatyki

Fizyka nie była moim pierwszym wyborem, ale w tej chwi-
li nie wyobrażam sobie, żeby studiować coś innego. kierunek 
jest niezwykle ciekawy, wciągający, a w razie kłopotów zawsze moż-
na zwrócić się do wykładowców i ćwiczeniowców, którzy są bardzo 
otwarci na studentów. jeśli ktoś lubi codziennie dowiadywać się 
nowych, niesamowitych rzeczy, a ponadto lubi fizykę i matematy-
kę to nie ma dla niego bardziej odpowiedniego kierunku.

Kinga Macierzyńska
1 rok fizyki

ciekawe, mądre wykłady, świetnie prowadzone przez kom-
petentnych i życzliwych prowadzących. Ćwiczenia są prowa-
dzone w żywej atmosferze i można się dużo nauczyć.

Paweł
3 rok fizyki teoretycznej

podobają mi się wykłady z fizyki, gdyż jest dużo doświad-
czeń, które pobudzają wyobraźnię studentów. ich atutem jest 
także bardzo dobry kontakt wykładowców ze studentami.

Edyta
2 rok fizyki środowiska

Miła atmosfera, przyjaźnie nastawieni do studentów wy-
kładowcy, świetnie wyposażona biblioteka z miłą obsługą. 
Małe grupy i indywidualne podejście sprzyjają integracji 
i rozwojowi osobistemu.

Jagoda i Agnieszka
5 rok fizyki stosowanej

dziekanat dobrze współpracuje ze starostami i innymi 
studentami. studiując na tym wydziale zgłębiamy wiele inte-
resujących aspektów wiedzy.

Marek
4 rok fizyki doświadczalnej
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Wydział Pedagogiki i Psychologii

O	Wydziale

W ydział pedagogiki i psychologii UMcs kształci w za-
kresie różnych specjalności pedagogicznych i psycho-
logicznych już od 35 lat i jest najstarszą tego typu 

jednostką we wschodniej polsce. Mury wydziału opuści-
ło ponad 25 tysięcy absolwentów. Świetnie przygotowani 
do pracy specjaliści pracują w polsce i za granicą. 

nasi absolwenci chętnie do nas wracają, kontynuując na-
ukę na licznie organizowanych studiach podyplomowych 
(15 kierunków) oraz na studiach doktoranckich.

zatrudniamy na pełnym etacie blisko 200 wykładowców: 
profesorów tytularnych, samodzielnych pracowników na-
ukowych, doktorów oraz asystentów. studiuje tutaj ponad 
4000 studentów z polski i zagranicy. w strukturze organi-
zacyjnej wyodrębnione są dwa instytuty, w skład których 
wchodzi 15 zakładów naukowych.

jako jedyna uczelnia wschodniej polski posiadamy upraw-
nienia do kształcenia na wszystkich trzech poziomach: li-
cencjackim, magisterskim, doktoranckim. wydział posiada 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora ha-
bilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscy-
plinie „pedagogika”. 

wszystkim naszym studentom zapewniamy praktyki 
zawodowe w instytucjach, z którymi łączy nas wieloletnia 
współpraca. 

wydział prowadzi ożywioną wymianę studencką w ramach 
programów sokrates/erasmus z uczelniami wyższymi, mię-
dzy innymi w Holandii i anglii. nasi studenci mogą rozwijać 
swoje zainteresowania w kołach naukowych, artystycznych 
i sportowych. samorząd studencki wydziału organizuje licz-
ne działania na rzecz integracji środowiska, m.in.: konferen-
cje, obozy wypoczynkowo-szkoleniowe, akcje charytatywne, 
szkolenia specjalistyczne, wykłady, „dni otwarte” wydziału, 
„kozienalia”, imprezy integracyjne oraz wiele innych.

	Organizacje	studenckie

W ydział  pedagogiki i psychologii UMcs to 35 lat 
doświadczenia inwestowania w młode pokolenie. 
to tradycja i dobra marka. to wspaniali wykładowcy. 

to nade wszystko studenci – otwarci, chętni do działania i za-
radni. właśnie z myślą o nich na wydziale funkcjonuje szereg 
organizacji studenckich, w których przyszli pedagodzy i psy-
cholodzy mogą realizować swoje projekty i rozwijać pasje. 

organizacje studenckie na wydziale to przede wszystkim 
rada wydziałowa samorządu studentów, studenckie koło 
naukowo-artystyczne pedagogów, koło naukowe psycho-
logów, koło naukowe „adesse”, studenckie koło naukowe 
„Quaero”, koło naukowe twórczych pedagogów resocjalizu-
jących, koło naukowe studentów pedagogiki specjalnej.

• RADA	WYDZIAŁOWA	SAMORZĄDU	STUDENTÓW to orga-
nizacja zrzeszająca studentów, którzy w głównej mierze 
zajmują się reprezentowaniem ogółu żaków na forum 
wydziału i Uniwersytetu. rwss to dziewięciu stałych 
członków, niemniej współpracują też inne osoby, które 
chcą się włączyć w prace samorządu. jesteśmy reprezen-
tantami studentów w: senacie Uczelnianym, parlamencie 
studentów, radzie wydziału, komisjach wydziałowych 
i Uczelnianych, zarządzie Uczelnianym samorządu stu-
dentów, komitecie kozienaliowym. studenci z samorzą-
du czynnie włączają się w organizowanie obozów inte-
gracyjnych dla studentów pierwszego roku „adapciak”. 
w poprzednich latach, poza reprezentowaniem studen-
tów, zorganizowaliśmy konferencję dotyczącą wyjazdów 
zagranicznych i wymian studenckich Mobilny Pedagog. 
zatroszczyliśmy się również, by studentki z Holan-
dii, które wybrały nasz Uniwersytet w ramach progra-
mu erasmus czuły się tu jak w domu. ten rok obfituje 
w wiele ważnych przedsięwzięć, do których należą m.in.:
promocja rwss i innych organizacji studenckich pod-
czas immatrykulacji w akademickim centrum kultury 
„chatka Żaka”, współpraca ze sknap przy organizacji 
i prowadzeniu otrzęsin wydziału pedagogiki i psycho-
logii w klubokawiarni „archiwum”, odwiedzenie grobów 
zmarłych pracowników wydziału na dzień zaduszny, 
zorganizowaliśmy również wigilię rwss i sknapu, 
uczestniczyliśmy w obchodach 35-lecia wydziału.

na początku roku odbyło się spotkanie z kołami na-
ukowymi zarejestrowanymi przy instytucie psychologii 
pt. Jak zorganizować projekt? kolejną inicjatywą była 
integracja posylwestrowo-noworoczna – 3króle party w 
klubie „Blueberry”. nawiązaliśmy również współpracę 
z wyższą szkołą oficerską wojsk lotniczych w dęblinie 
i wspólnie organizujemy z okazji dnia kobiet dyskotekę 
w klubie kino. 

dlatego jeśli tylko czujesz, że chcesz robić coś dla in-
nych i dla siebie, masz ochotę realizować różne projekty 
i chcesz być aktywny – przyjdź do instytutu pedagogiki, 
pokój nr 4. na pewno nie zastaniesz zamkniętych drzwi. 

• STUDENCKIE	 KOŁO	 NAUKOWO-ARTYSTYCZNE	 PEDA-
GOGÓW UMCS jest organizacją studencką, zorientowaną 
przede wszystkim na szeroko pojętą kulturę, szukanie 
nowej jakości tego, co znane, oraz aktywność rozwija-
jącą możliwości każdego z nas. natomiast tym, co wy-
różnia nas spośród innych tego typu organizacji są bez 
wątpienia nowatorskie pomysły, szalone inicjatywy i sta-
le otwarte drzwi do naszego pokoju dla wszystkich kre-
atywnych studentów wydziału pedagogiki i psychologii. 
członkowie sknap mogą działać w trzech sekcjach:

− Sekcji	naukowej
sekcja ma na celu rozwijanie i zaspokajanie zainte-

resowań naukowych studentów wydziału pedagogi-

Wydział
pedagogiki i psychologii

ki i psychologii. inicjatywy podejmowane przez sekcję 
są zależne od aktualnych propozycji zgłaszanych przez 
członków sekcji. zapraszamy na spotkania wszystkich, 
którzy pragną poszerzać swoje horyzonty myślowe.

obecnie pracujemy nad projektem badawczym doty-
czącym młodzieży gimnazjalnej, jej sposobów spędzania 
czasu wolnego, środowiska rodzinnego i szkolnego oraz 
przejawianych zainteresowań. wyniki badań zostaną 
przedstawione na konferencji, która odbędzie się w maju 
bieżącego roku, do udziału w której zachęcamy również 
studentów z innych wydziałów i uniwersytetów.

− Sekcji	promocyjnej
sekcja ta zajmuje się nawiązywaniem kontaktów 

z mediami, koordynowaniem działań promocyjnych po-
szczególnych projektów realizowanych przez koło. Ściśle 
współpracuje z pozostałymi sekcjami.

− Sekcji	kulturalno-rozrywkowej.

• STUDENCKI IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY powstał 
w październiku 2004 roku. od tamtej pory działa żywo 
i nieprzerwanie. jest jedną z trzech sekcji sknap. zosta-
ła wyodrębniony, by zająć się realizowaniem wysoko ce-
nionych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych. do tej 
pory sia może pochwalić się organizacją imprez w wielu 
lubelskich klubach, m.in. w „Hadesie”, „kotłowni”, „ar-
chiwum”, czy „sema4”. to, czym impresariat może się 
pochwalić to fakt, iż na imprezach zawsze panuje dobra 
zabawa w niepowtarzalnym klimacie. 

osoby chcące współpracować z sknap muszą mieć 
sporo zapału, głowę pełną pomysłów, odrobinę szaleń-
stwa i chęć aktywnego spędzania wolnego czasu. 

• KOŁO	NAUKOWE	PSYCHOLOGÓW	UMCS jest najstarszym 
na naszym wydziale – zostało założone w 1975 roku 
przez studentów zainteresowanych psychologią twór-
czości i osobowości. w ciągu tych prawie 35 lat działal-
ności koło naukowe psychologów znacząco rozszerzyło 
krąg swoich zainteresowań – studenci przeprowadzają 
liczne badania psychologiczne: m.in. Psychologiczne stu-
dium przypadku – portret seryjnego mordercy; w swoim 

dorobku badawczym mają również analizę przyczyn pa-
tologicznych zjawisk społecznych, analizę obrazu współ-
czesnego mężczyzny i kobiety a także utajony aspekt 
atrakcyjności interpersonalnej. 

członkowie koła współpracują z kołem naukowym 
studentów psychologii kUl (wspólnie zrealizowali kon-
ferencje – Depresje naszych czasów, a także Psychologia 
w praktyce sądowej i penitencjarnej). 

koło naukowe psychologów UMcs ma dwie sek-
cje – kliniczną i społeczną, w obrębie których powstają 
i są realizowane co raz to nowe projekty. niektóre przed-
sięwzięcia są realizowane przez obie sekcje, np. coroczna 
bożonarodzeniowa akcja charytatywna Gwiazdka dzie-
ciom, z której dochód jest przeznaczony na pomoc dzie-
ciom z rodzin potrzebującychy. 

koło, w ramach Światowego tygodnia przedsiębior-
czości, 20 listopada 2008 roku, zorganizowało Biznes 
pod lupą psychologa. 1 kwietnia 2009 odbędzie się konfe-
rencja Oblicza reklamy. Psychologia w reklamie, reklama 
w psychologii, a 7 maja 2009 będzie miała miejsce trze-
cia edycja Zadbaj o swój sukces, warsztatów kierowanych 
do studentów. sekcja kliniczna koła pracuje obecnie nad 
dwoma kwestionariuszami, mającymi służyć: pierwszy 
– profilaktyce samobójstw, a drugi – diagnozowaniu róż-
nych typów osobowości.

jeszcze w tym roku akademickim koło naukowe psy-
chologów ma zamiar, we współpracy z aeGee, prze-
prowadzić serię warsztatów dotyczących umiejętności 
miękkich dla lubelskich licealistów – Zadbaj o swój suk-
ces. Junior. 

członkowie koła to 57 studentów różnych lat psycho-
logii, których łączy potrzeba działania, chęć odkrywania 
nowych pasji, rozwijania swoich umiejętności oraz nie-
zaspokojony głód wiedzy.

jesteśmy otwarci na współpracę, do której serdecznie 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych – obecnych 
oraz przyszłych studentów! 

• KOŁO	NAUKOWE	„ADESSE” działa przy zakładzie psy-
chologii wychowawczej i psychoprofilaktyki. jest mło-
dą organizacją – zostało założone w 2004 roku. w skład 
koła wchodzą osoby ze wszystkich lat psychologii, a jego 

Pożegnanie Holenderek Grunt to zaufanie – szkolenie integracyjne – „adapciak”
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Wydział Politologii

zarząd tworzą studenci ii i iii roku.w bieżącym roku 
akademickim członkowie koła „adesse” realizują nastę-
pujące projekty: Sens życia, obejmujący badania uczniów 
technikum; Zrozumieć książkę, obejmujący swobodne 
dyskusje na temat interesujących nas lektur. w ramach 
tego projektu prowadzony jest trening twórczości, ma-
jący rozwinąć nasze zdolności kreatywnego myślenia 
i działania; członkowie koła zaangażowani są również 
w projekt diagnozy środowiskowej w Gimnazjum nr 18 
im. Macieja rataja w lublinie. projekt obejmuje badania 
uczniów gimnazjum oraz w przyszłości pracę z nimi – 
rozmowy, warsztaty, zajęcia; obecnie są również zaanga-
żowani w organizację instytutowej konferencji Oko w oko 
z… nieśmiałością, obejmującej wystąpienia i warsztaty 
na temat nieśmiałości w różnych sferach życia. 

projekty, które zamierzamy przeprowadzić w przy-
szłości to między innymi badania na temat mniejszości 
seksualnych.

jeśli interesuje cię psychoprofilaktyka i chcesz mieć 
wpływ na wychowanie młodszych pokoleń, chcesz do-
wiedzieć się ciekawych rzeczy, a przede wszystkim chcesz 
działać – zapraszamy – tu jest dla ciebie miejsce!!!

• STUDENCKIE	KOŁO	NAUKOWE	„QUAERO” istnieje od 6 li-
stopada 2003 roku. koło powołane zostało głównie z my-
ślą o studentach specjalizacji społecznej, w szczególności 
tych zainteresowanych prowadzeniem badań, planowa-
niem i realizacją eksperymentów, ale chętnie wspiera 
także inne działania naukowe podejmowane przez stu-
dentów. 

od momentu powołania członkowie koła podejmo-
wali wiele ciekawych inicjatyw, między innymi: Spotka-
nia z terroryzmem. Projekt Eksperyment; „Quaero Móvie” 
pt. Agent w Barze Big Rothera; Krótka przerwa na rekla-
mę; wiele ciekawych warsztatów, w których brali udział 
studenci naszego wydziału: warsztaty z zakresu aser-
tywności, mnemotechnik, public relations. 

członkowie koła współorganizowali również serię 
cyklicznych spotkań pt: Rozwój osobisty w pracy pedago-
ga i psychologa. 

jest to organizacja dla wszystkich osób pragnących 
rozwijać się na płaszczyźnie społecznej. Można osią-
gnąć wiele – wspólnie, dlatego zapraszamy serdecznie 
do współpracy.

• KOŁO	 NAUKOWE	 TWÓRCZYCH	 PEDAGOGÓW	 RESO-
CJALIZUJĄCYCH jest najmłodszą organizacją studencką 
na naszym wydziale – powstało w 2008 roku. działa 
ono w instytucie pedagogiki UMcs. w ramach koła 
działają studenci pedagogiki resocjalizacyjnej, realizując 
wspólnie różne projekty oraz rozwijając zainteresowania 
dotyczące szeroko pojętej resocjalizacji. celem jest zdo-
bywanie wiedzy w niekonwencjonalny sposób oraz po-
szerzanie zakresu umiejętności praktycznych związa-
nych z kierunkiem studiów.

jest to najlepsze miejsce dla wszystkich tych, któ-
rym dobro osób często wykluczonych ze społeczeństwa 
nie jest obojętne. 

Władze wydziału pedagogiki i psychologii są otwar-
te na wszystkich twórczych i otwartych młodych 
ludzi, którzy chcą coś osiągnąć na studiach poza 

zdobyciem tytułu naukowego. Mogą tu oni zdobyć do-
świadczenie, którego nie powstydziłby się niejeden pra-
cujący zawodowo. pamiętajcie zatem drodzy przyszli 
Żacy – to miejsce jest dla was! czekamy! 

Anna Piech
przedstawicielka RWSS WPiP

Wypowiedzi	studentów

J estem studentką piątego roku pedagogiki. w działal-
ność samorządową zaangażowałam się już na pierw-
szym roku. Byłam uczestniczką obozu adaptacyjnego 

dla nowych studentów, gdzie poznałam starszych kolegów 
i koleżanki, którzy przybliżyli mi zasady funkcjonowania 
i działania w organizacjach studenckich. i tak wszystko 
się zaczęło. na początku byłam w grupie wsparcia, poma-
gając w zupełnie prozaicznych czynnościach. na drugim 
roku byłam już pełnoprawnym członkiem samorządu wy-
działowego, a pod koniec tegoż roku wygrałam wybory 
na przewodniczącą samorządu. kolejno uczestniczyłam 
w wielu projektach, w których współorganizatorem czy or-
ganizatorem był samorząd, brałam udział w obradach rady 
wydziału, byłam przedstawicielem w senacie i parlamen-
cie studentów. zupełnie przez przypadek napisałam tekst 
do studenckiego Miesięcznika „a4” i tak rozpoczęła się 
moja przygoda z dziennikarstwem. w akademickiej Gru-
pie Medialnej rozwijałam swój warsztat pisarski. dzięki 
temu, przez kolejne lata, pracowałam również w komisji 
Medialnej w czasie lubelskich dni kultury studenckiej 
„kozienalia”. na trzecim roku zostałam przewodniczącą 
komisji dydaktyki i wychowania, która działa przy za-
rządzie Uczelnianym samorządu studentów. pracowałam 
przy organizacji Festiwalów nauki, „drzwi otwartych” 
czy obozów adaptacyjnych i szkoleniowych. ostatni rok 
studiów jest również bardzo ciekawy, ponieważ działam 
nadal oraz jestem przedstawicielem studentów w różnych 
jednostkach organizacyjnych – m.in. w wydziałowej ko-
misji ds. jakości kształcenia. na wszystkich tych szczeblach 
kariery samorządowej zdobyłam niesamowite doświad-
czenie. nauczyłam się wielu rzeczy, których nie miała-
bym szansy poznać, gdyby nie działalność non-profit.  
patrząc na to wszystko z perspektywy czasu, widzę, że było 
warto, mimo iż czasem pojawiało się zniechęcenie, zmę-
czenie, chęć by rzucić to wszystko – warto było z tym 
walczyć i w gruncie rzeczy odnieść sukces. teraz same 
studia nie wystarczą, by znaleźć dobrą pracę. działalność 
w organizacjach studenckich daje niewyobrażalne szanse 
na ciekawą pracę w przyszłości. dlatego, młodzi przyjacie-
le – działajcie! nie bójcie się nieprzespanych nocy i pracy 
– to wszystko procentuje. Życzę wam, byście umieli po-
godzić studia i pracę samorządową. jestem przekonana, 
że można to zrobić – mi się udało, więc i wam się uda!!! 
zatem Żacy, do dzieła!!!

Ania, V rok pracy socjalnej

K ończąc liceum ogólnokształcące miałem już za sobą 
pewne doświadczenia związane z pracą w samorządzie. 
zapisując się i startując w wyborach do samorządu 

Uczelnianego miałem nadzieję kontynuować swe działania, 
z tym że możliwie bardziej na poważnie i na większą skalę. 
Będąc członkiem samorządu Uczelnianego ma się szanse 
na wniknięcie bardzo głęboko w struktury uczelni, poznanie 
mechanizmu jej działania, władz czy sytuacji, w jakiej się ona 
znajduje. co więcej, działalność taka umożliwia wpływanie, 
wspólnie z innymi działaczami studenckimi, na losy i kieru-
nek rozwoju Uniwersytetu. samorząd dał mi także możliwość 
poznania wielu świetnych ludzi, którzy mają podobne zainte-
resowania i równie duży zapał do działania. nie ma sprawy, 
nad którą nie można by się zastanowić, twoje pomysły są bra-
ne poważnie i co więcej, jeśli są dobre, mają ogromną szansę 
na realizację. z dnia na dzień poznajesz ludzi, ich problemy, 
starasz się im pomóc i działalność w samorządzie również daje 
taką możliwość. Będąc pomysłowym, pełnym zapału, empa-
tycznym, z odrobiną altruizmu na pewno jesteś w stanie się 
tutaj odnaleźć. samorząd studencki jest miejscem, gdzie na-
bywa się ogromu doświadczeń, które na pewno zaprocentują 
w dalszym życiu, a kontakty z ludźmi staną się bezcenne. 

Piotrek, student 2 roku

J uż od gimnazjum poprzez liceum czynnie działałem 
w samorządzie Uczniowskim. na studiach postanowi-
łem zdobyć większe doświadczenie w tym zakresie i wy-

startowałam w wyborach do samorządu studenckiego. 
jako osoba niepełnosprawna czuję się jeszcze bardziej 

wyróżniony, mogąc reprezentować koleżanki i kolegów 
w organizacji mającej wpływ na to, co dzieje się na naszej 
Uczelni i poza nią. Możliwość realizacji ciekawych projek-
tów i organizacji imprez studenckich daje olbrzymią satys-
fakcję i radość. 

dzięki członkostwu w radzie wydziałowej samorządu 
studenckiego dostałem się również do rady wydziału pe-
dagogiki i psychologii, co umożliwiło mi poznanie władz 
wydziału i Uczelni, obecną sytuację Uniwersytetu i plany 
na przyszłość oraz możliwość współdecydowani w sprawach 
istotnych nie tylko dla studentów. 

Bardzo ważne jest dla mnie to, że nawiązałem wiele cieka-
wych znajomości i przyjaźni, które – mam nadzieję – prze-
trwają nawet, gdy już skończę studia. 

samorząd to idealne miejsce dla ludzi pomysłowych, kre-
atywnych, lubiących wyzwania, otwartych na pomoc innym 
i na zawieranie nowych znajomości.

Sebastian, student II roku pedagogiki

Wydział
politologii

O	Wydziale	

W roku 2008 obchodziliśmy uroczystość 15-lecia wy-
działu politologii. naszą siedzibą jest pięknie odre-
staurowany budynek – dawny pałac radziwiłłowski, 

miejsce, w którym w listopadzie 1918 roku powstał tymcza-
sowy rząd ludowy republiki polskiej na czele z premierem 
ignacym daszyńskim. 

obecnie na wydziale zatrudnionych jest 83 pracowników 
naukowo-dydaktycznych, w tym 7 profesorów tytularnych i 16 
doktorów habilitowanych. nasza kadra uczestniczy aktywnie 
w życiu społeczno-politycznym regionu i państwa w charak-
terze ekspertów i wykładowców, dzięki czemu pogłębiamy 
współpracę naukową z placówkami badawczymi w kraju 
i za granicą. nasi pracownicy są autorami dziesiątek publika-
cji, opracowań, artykułów. należy podkreślić, iż od wielu lat 
szczycimy się i kategorią kBn/Mnisw, która pozwala na peł-
ną realizację badań naukowych. wszystkie nasze kierunki 
studiów (politologia, stosunki Międzynarodowe oraz dzien-
nikarstwo i komunikacja społeczna) mają akredytację pań-
stwowej komisji akredytacyjnej. od 1 października 2009 r. 
wszystkie kierunki studiów na wydziale będą prowadzone 
jako studia licencjackie i magisterskie (stacjonarne i nie-
stacjonarne). współpracujemy z wieloma ośrodkami na-
ukowymi w świecie, podpisaliśmy umowy z uczelniami 
w większości państw Unii europejskiej. Baza lokalowa wy-
działu oraz jego wyposażenie w aparaturę pozwalają na peł-
ną realizację badań naukowych oraz zadań dydaktycznych. 

na uwagę zasługuje również fakt, iż posiadamy nową salę 
audiowizualną zaopatrzoną między innymi w profesjonal-
ne kamery cyfrowe i stanowisko do montażu telewizyjnego, 
umożliwiające prowadzenie warsztatów. w rankingu kierun-
ków studiów 2006, opublikowanym przez tygodnik „polityka” 
wydział politologii UMcs został sklasyfikowany na trzecim 
miejscu w kraju.

w obecnej strukturze wydziału funkcjonuje dziesięć za-
kładów naukowo-dydaktycznych: Badań etnicznych; dzien-
nikarstwa; Filozofii polityki i komunikacji społecznej; Myśli 
politycznej; praw człowieka; ruchów politycznych; samo-
rządów i polityki lokalnej; socjologii polityki; stosunków 
Międzynarodowych; systemów politycznych.

Kierunki	studiów
	 Politologia

P olitologia, czyli nauka o polityce, zajmuje się analizą 
zjawisk i procesów politycznych, ich uwarunkowaniami 
i konsekwencjami. przedmiot zainteresowań współcze-

snej politologii jest zatem zróżnicowany i wielowymiarowy. 
wyznaczony jest przez tzw. pole polityki, czyli obszar pro-
blemów odzwierciedlających wpływ instytucji, świadomo-
ści, wartości i przekonań społecznych struktur społecznych 
i ekonomii na fakty, zjawiska, stosunki i procesy polityczne. 
dominującymi współcześnie kierunkami analiz politologicz-
nych są badania: 
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• instytucji i systemów politycznych; 
• ruchów i doktryn politycznych; 
• zachowań politycznych; 
• opinii publicznej i kultury politycznej;
• podmiotowości politycznej;
• zmiany politycznej. 

W strukturze wydziału politologii UMcs funkcjonują 
zakłady, w ramach których prowadzone są badania 
naukowe oraz realizowane są zajęcia dydaktycz-

ne na kierunku politologia. odpowiedzi na intrygujące 
pytania z zakresu funkcjonowania państwa i społeczeń-
stwa, jak również wiele cennych umiejętności znajdziemy 
na wykładach, ćwiczeniach i seminariach oferowanych 
przez nasz kierunek. administracja publiczna, decydo-
wanie polityczne, filozofia kultury, finanse publiczne, 
kampanie polityczne, marketing polityczny, nauka o poli-
tyce, partie i systemy partyjne, myśl polityczna, samorząd 
i polityka lokalna, system polityczny rp, teoria polityki, 
współczesne systemy polityczne to przykłady przedmio-
tów podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych, 
których studiowanie przybliża nas do zdobycia wykształ-
cenia politologicznego.

studia politologiczne w UMcs od wielu lat cieszą się 
dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich za-
równo w polsce, jak i za granicą. wpływa na to popular-
ność tego kierunku, jego interdyscyplinarność, głęboko 
humanistyczny charakter oraz szerokie możliwości zna-
lezienia atrakcyjnej pracy przez absolwentów. kandyda-
tów na studia na kierunku politologia w UMcs przyciąga 
jednak także wartościowa i bogata oferta dydaktyczno-
naukowa lubelskiego środowiska politologicznego, które 
proponuje studentom naukę na najwyższym poziomie, 
w niepowtarzalnej i przyjaznej atmosferze. sprzyjają 
jej także funkcjonujące w ramach wydziału politologii 
organizacje studenckie, takie jak politologiczne koło na-
ukowe, naukowe studenckie koło samorządowe, koło 
Myśli politycznej i wiele innych. zainteresowania na-
ukowe studenci mogą rozwijać także publikując artykuły 
w wydziałowych czasopismach („consensus” – studenc-
kie zeszyty naukowe, „polformance” – Magazyn studen-
tów politologii).

studia na tym kierunku nie tylko pozwalają zdobyć 
konkretną wiedzę merytoryczną, ale także rozszerzają ho-
ryzonty, rozwijają intelektualnie, uczą myślenia. politolog 
jest nie tylko analitykiem życia politycznego, ale także spe-
cjalistą w wybranej przez siebie specjalności. absolwent 
kierunku politologia uzyskuje umiejętności analizowania  
i podejmowania decyzji politycznych, gromadzenia i we-
ryfikowania informacji, potrafi także profesjonalnie badać 
procesy społeczne i polityczne, rozumie mechanizmy życia 
społeczno–politycznego. w efekcie, kreuje swoją pozycję 
na rynku pracy. absolwenci politologii są przygotowani 
do podejmowania pracy w administracji rządowej i sa-
morządowej, organach partii politycznych, organizacjach 
pozarządowych, ośrodkach badania opinii publicznej, 
agencjach reklamowych i public relations, placówkach kul-
turalnych i oświatowych, instytucjach finansowych, insty-
tucjach bezpieczeństwa publicznego, prywatnych firmach,  
a także w strukturach Unii europejskiej.

	 Stosunki	międzynarodowe

P rzedmiotem studiowania na kierunku stosunki mię-
dzynarodowe są stosunki międzynarodowe jako sfera 
rzeczywistości społecznej. w warunkach procesów 

globalizacji, integracji, „wlewania” się środowiska między-
narodowego do wnętrza państwa radykalnie wzrasta zapo-
trzebowanie na fachową wiedzę na temat stosunków mię-
dzynarodowych niemalże we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego. studiowanie stosunków międzynarodowych 
tworzy przesłanki atrakcyjnej pracy zawodowej.

absolwent studiów licencjackich powinien posiadać 
wiedzę umożliwiającą poznanie oraz zrozumienie funkcjo-
nowania stosunków międzynarodowych; posiadać umiejęt-
ności komunikowania się, negocjowania i przekonywania 
oraz znać język obcy na poziomie B2; być przygotowanym 
do pracy na stanowisku analityka w administracji państwowej  
i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzyna-
rodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz 
w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynaro-
dowych. 

absolwent studiów magisterskich powinien posiadać 
interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków między-
narodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej pro-
blematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i praw-
nej; znać teorię i praktykę stosunków międzynarodowych 
oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych  
i gospodarczych; być przygotowanym do podjęcia pracy 
w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem 
międzynarodowym, w dyplomacji, w ośrodkach badaw-
czych oraz środkach masowego przekazu, być przygotowa-
nym do podjęcia studiów doktoranckich. 

stosunki międzynarodowe to jeden z trzech kierunków 
studiów na wydziale politologii UMcs. pierwsza rekrutacja 
odbyła się w roku 2000, ale już wcześniej – od 1995 roku 
– istniała specjalność stosunki międzynarodowe na kierun-
ku politologia. 

kierunek stosunki międzynarodowe od lat cieszy się nie-
słabnącą popularnością wśród maturzystów. każdego roku 
o jedno miejsce ubiega się kilkudziesięciu kandydatów. w roku 
2004 było ich 13, w roku 2006 – 17,5, a w roku 2007 – 14,5. 

 

Co wyróżnia nas spośród innych, podobnych kierunków 
w polsce i dlaczego warto studiować stosunki między-

narodowe na wydziale politologii UMcs?

• jako jedyni w polsce, spośród uczelni publicznych, ofe-
rujemy naszym studentom wybrane zajęcia w języku 
angielskim, prowadzone przez pracowników naszego  
wydziału oraz przez tzw. native speakers. w roku aka-
demickim 2008/2009 jest to 26 przedmiotów kursowych 
i fakultatywnych. z oferty tej korzystają studenci uczelni 
zagranicznych w ramach programu erasmus.

• dajemy możliwość studiowania w ramach programu 
erasmus na 19 uczelniach zagranicznych (m.in. w niem-
czech, danii, islandii, Belgii, Francji, Hiszpanii, wielkiej 
Brytanii i szwecji, czechach, Finlandii). 

• na odrębnych zasadach nasi studenci mogą studiować 
w stanach zjednoczonych.

• reprezentujemy wysoki poziom badań naukowych i ja-
kości kształcenia. w roku 2007 kierunek uzyskał akredy-

tację państwowej komisji akredytacyjnej, a cały wydział 
jako jeden z nielicznych spośród wydziałów politologii 
w polsce posiada i – najwyższą – kategorię Ministerstwa 
nauki i szkolnictwa wyższego, potwierdzającą najwyższy 
poziom prowadzonych badań naukowych. 

• zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez nauczycie-
li akademickich posiadających uznany i ceniony w polsce 
dorobek naukowy i wykształcenie politologiczne ze spe-
cjalnością w zakresie stosunków międzynarodowych.

• wyniki badań prezentujemy w licznych publikacjach, 
z których korzystają także studenci innych uczelni. przy-
kładem może być podręcznik: Międzynarodowe stosunki 
polityczne. 

• oferujemy wszystkie stopnie kształcenia: studia licen-
cjackie, studia magisterskie uzupełniające oraz studia 
doktoranckie.

• Umożliwiamy pogłębianie wiedzy w ramach sześciu spe-
cjalności: na studiach licencjackich: 1) Bezpieczeństwo 
międzynarodowe, 2) stosunki międzynarodowe w europie 
wschodniej, 3) integracja europejska. na studiach magi-
sterskich uzupełniających: 1) projekty międzynarodowe, 
2) dyplomacja, 3) pozaeuropejskie studia regionalne. 

Nasi	studenci
• aktywnie włączają się w życie wydziału, organizują licz-

ne konferencje, panele naukowe, mają możliwość publi-
kowania artykułów w czasopiśmie „consensus”. działają 
też w kołach naukowych, m. in. w kole naukowym sto-
sunków Międzynarodowych, kole latynoamerykanistów 
oraz studenckim stowarzyszeniu przyjaciół onz.

• odbywają praktyki w instytucjach uczestniczących w stosun-
kach międzynarodowych. są to m.in.: Msz, Urząd komitetu 
integracji europejskiej (Ukie), Biuro Bezpieczeństwa naro-
dowego (BBn), onz, oBwe, parlament europejski, amba-
sady i konsulaty rp w świecie, Urząd Marszałkowski.

• mają okazję spotkać wiele wybitnych postaci z kręgu na-
uki i polityki. w ostatnich latach na wydziale gościło kilku 
znakomitych gości, m. in.: Thakur Phanit – ambasador 
królestwa tajlandii w polsce, prof. Daniel Rotfeld, Prof. 
John Karaagac (Usa), prof. Andrew A. Michta (Usa).

nasi absolwenci pracują m. in. w: Msz i innych minister-
stwach, Urzędzie komitetu integracji europejskiej (Ukie), se-
kretariacie nato, ambasadach i konsulatach rp, placówkach 
naukowo-badawczych, mediach i instytucjach lokalnych.

	 Dziennikarstwo	i	komunikacja	społeczna

S tudenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej 
na wydziale politologii UMcs otrzymują solidne in-
terdyscyplinarne wykształcenie uniwersyteckie i naby-

wają umiejętności warsztatowe. Uczymy medioznawczego 
spojrzenia na współczesność przez pryzmat komunikacji, 
badając ją przy pomocy różnorodnych teorii i interpretacji 
mediów, społeczeństwa i kultury. atutem prowadzonych 
przez nas studiów jest duża różnorodność ich programu: 
nasi studenci zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu języ-
koznawstwa, politologii, socjologii, historii, psychologii, pu-

blic relations – są dzięki temu gruntownie i wszechstronnie 
przygotowani do pracy dziennikarskiej.
• prowadzimy dwie specjalności: Medialną i Marketing po-

lityczny. w obu przeznaczyliśmy co najmniej 300 godzin 
na atrakcyjne zajęcia fakultatywne.

• oferujemy studentom możliwość korzystania z profesjo-
nalnego sprzętu dziennikarskiego (studyjne kamery wy-
sokiej rozdzielczości, kamery reporterskie, nowoczesne 
dyktafony cyfrowe), nowoczesnego studia medialnego 
i pracowni komputerowych (w ramach których uczymy 
m.in. obsługi profesjonalnych programów graficznych 
czy programów służących do składu i łamania gazet i cza-
sopism).

• dbamy, by nasi studenci otrzymali odpowiednią ilość po-
trzebnej im wiedzy teoretycznej (m.in. z zakresu filozofii, 
socjologii, wiedzy o kulturze, nauk o komunikowaniu, 
ekonomii), ale również jak najwięcej konkretnych umie-
jętności – olbrzymi nacisk kładziemy na zajęcia warsz-
tatowe (jak pracownie dziennikarskie, zajęcia z reklamy, 
autoprezentacji czy pracy rzecznika prasowego), których 
prowadzenie powierzamy najlepszym dziennikarzom 
i specjalistom.

• zachęcamy studentów do aktywnego realizowania swo-
ich pasji i tym samym współdecydowania o charakterze 
naszego wydziału: umożliwiamy im tworzenie filmów 
video, realizacji multimedialnych oraz wydawanie cza-
sopisma – w ten sposób zbierają cenne doświadczenia, 
jednocześnie świetnie się przy tym bawiąc.

• regularnie organizujemy spotkania z najlepszymi pol-
skimi dziennikarzami, umożliwiając studentom dks 
uczestnictwo w inspirujących dyskusjach z ludźmi decy-
dującymi o obliczu współczesnych polskich mediów.

• współpracujemy z regionalnymi mediami, oferującymi 
naszym studentom praktyki zawodowe, przygotowujące 
ich do prawdziwej dziennikarskiej pracy.

• ciekawa lokalizacja wydziału politologii (klimat zabyt-
kowego pałacu w centrum miasta) sprawia, że studenci 
dziennikarstwa i komunikacji społecznej już niejako po-
przez miejsce swoich studiów znajdują się w samym sercu 
dziejących się w lublinie wydarzeń.

wszystko to czyni prowadzone przez nas studia wyjąt-
kowo interesującymi oraz uniwersalnymi. z jednej strony, 
nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do pracy 
w mediach. potrafią świetnie odnaleźć się w redakcjach pra-
sowych, radiowych, telewizyjnych czy internetowych (do 
których trafiają już podczas studenckich praktyk i… często 
już w nich zostają). Młodzi dziennikarze, po studiach na wy-
dziale politologii potrafią przygotowywać materiały dzienni-
karskie, „czują” język poszczególnych mediów, dobrze znają 
specyfikę pracy redakcji, a także są w pełni świadomi trud-
nych prawnych i etycznych aspektów swojego zawodu.

z drugiej strony, nasi absolwenci są w pełni przygotowani 
do pracy w agencjach reklamowych, a także jako rzecznicy 
prasowi, specjaliści ds. public relations i kreowania wizerun-
ku, a także jako doradcy medialni. wyposażeni w odpowied-
nie umiejętności (formułowanie przekazów medialnych, 
skuteczne komunikowanie interpersonalne, biegła obsługa 
technologii informacyjnych) oraz w przydatną wiedzę (na-
bytą podczas ciekawych studiów interdyscyplinarnych),  
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dobrze odnajdują się w medialnej przestrzeni publicznej, za-
równo lubelskiej (regionalnej), jak i ogólnopolskiej.

dysponujemy pełną ofertą studiów. proponujemy studia 
licencjackie i magisterskie, w trybach dziennym i zaocz-
nym. dodatkowo oferujemy możliwość kontynuacji stu-
diów na kierunku politologia o specjalności dziennikarskiej 
i na studiach doktoranckich.

Organizacje	studenckie
• STUDENCKIE	 KOŁO	 DZIENNIKARSKIE działa od 2 lat. 

jesteśmy entuzjastami dziennikarstwa i publicystyki 
oraz obserwatorami współczesnych mediów. Głównym 
przedmiotem naszej działalności nie są jednak naukowe 
deliberacje, ale realizowanie pomysłów członków koła. 
organizujemy spotkania, konferencje, debaty z udziałem 
osobistości życia publicznego. naszymi gośćmi byli m. 
in. Tomasz Lis, Rafał Ziemkiewicz, Teresa Torańska, 
Radek Sikorski, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Jacek 
Fedorowicz, Jacek Żakowski, Grzegorz Miecugow, To-
masz Sekielski, Andrzej Morozowski.

odwiedzamy redakcje najlepszych gazet, np. „poli-
tyki”, „newsweeka”, „przekroju”. jeździmy na warszta-
ty do takich miejsc, jak radiowa „trójka”. organizuje-
my na wydziale politologii „salony polityki”, spotkania 
z cenionymi ludźmi mediów, kultury, nauki. inspirujemy 
i wspieramy inicjatywy studenckie, jak debata oksfordz-
ka między Młodzieżą wszechpolską a stowarzyszeniem 
koliber, czy plebiscyt na dziennikarza roku. jesteśmy 

współorganizatorami Mediatorów – plebiscytu, w którym 
studenci dziennikarstwa z całej polski wybierają najlep-
szych dziennikarzy w różnych dziedzinach.

wydajemy czasopismo „polformance” – bezpłatną 
gazetę studencką. opisujemy w niej tematy bliskie stu-
dentom, od politycznych do kulturalnych. jest ona też 
świetnym polem nauki dziennikarstwa i zdobywania do-
świadczenia w pisaniu. 

członkowie naszego koła odbywają wakacyjne prak-
tyki w „Gazecie wyborczej lublin”. niektórzy już teraz 
współpracują z tą gazetą. inni pracują, np. w telewizji 
tVn. członkowie koła wyjeżdżali także do Brukseli 
na zaproszenie europarlamentarzystów. poznawali tam 
tajniki pracy komisji europejskiej i parlamentu europej-
skiego. 

studenckie koło dziennikarskie współorganizuje 
konferencję Współczesne Media. skupimy się na przepro-
wadzaniu panelu studenckiego, podczas którego studen-
ci z całej polski przedstawiają referaty o różnych aspek-
tach mediów w polsce i na świecie. referaty uczestników 
są później publikowane, co jest ważne dla osób chcących 
w przyszłości zająć się pracą naukową.

• KOŁO	LATYNOAMERYKANISTÓW działa od 2006 roku. 
jesteśmy entuzjastami i pasjonatami ameryki łacińskiej. 
prowadzimy wielokierunkową działalność zmierzającą 
do popularyzacji i rozwijania wśród członków koła za-
interesowań na temat rzeczywistości politycznej, gospo-
darczej, społecznej i kulturalnej w regionie ameryki ła-
cińskiej. działamy na rzecz pogłębiania wiedzy z zakresu 
wszelkich aspektów stosunków międzynarodowych w re-

gionie. rozwijamy współpracę z krajowymi i zagranicz-
nymi organizacjami prowadzącymi lub wspierającymi 
podobną działalność. w 2008 roku nawiązaliśmy współ-
pracę z kołem naukowym studiów latynoamerykańskich 
Uniwersytetu jagiellońskiego.

Główną formą naszej działalności są cyklicznie organi-
zowane spotkania realizowane w ramach ogólnego projek-
tu zatytułowanego: Problemy rozwoju Ameryki Łacińskiej  
i Karaibów. zorganizowaliśmy wiele otwartych spotkań 
oraz wykładów, które dotyczyły między innymi takich 
tematów, jak: Hasta la victoria siempre, czyli o Amery-
ce Łacińskiej przez pryzmat Ernesto Che Guevary; Smaki 
Ameryki; 25 lat wśród Indian Aymara (spotkanie z ojcem 
Adamem Pirożkiem), Język hiszpański w Ameryce Ła-
cińskiej (warsztaty językowe z dr. Januszem Bieniem); 
Meksykańskie miasto śmierci – Ciudad Juarez – o kobie-
tach, przemocy, kulcie macho; Wszystkie drogi prowadzą 
na Kubę.

dwukrotnie zorganizowaliśmy na wydziale polito-
logii Dzień Latynoamerykański. tematy spotkań doty-
czyły m. in. polityki zagranicznej polski wobec amery-
ki łacińskiej. naszymi gośćmi byli m. in. prof. dr hab. 
Jacek Perlin (dyplomata i językoznawca), ambasador 
rp w kolumbii, były ambasador rp w wenezueli i były 
konsul Generalny rp w Brazylii. spotkania były połą-
czone z degustacją potraw latynoamerykańskich oraz  
z imprezą muzyczną w klubie studenckim.

w dniach 8–10 maja 2009 r. planujemy zorganizowa-
nie, wraz z zakładem ruchów politycznych wydziału po-
litologii UMcs, konferencji naukowej na temat: Oblicza 
Ameryki Łacińskiej. propozycję kierujemy do studentów, 
doktorantów i absolwentów politologii, stosunków mię-
dzynarodowych, socjologii, ekonomii, kulturoznawstwa, 
antropologii, historii, iberystyki i amerykanistyki. przewi-
dujemy wydanie pokonferencyjnej publikacji książkowej.

• KOŁO	MYŚLI	POLITYCZNEJ działa od 2008 roku. na-
szą podstawową formą działalności są cykliczne spotka-
nia klubu dyskusyjnego – forum nieskrępowanej wymia-
ny poglądów, omawiania zagadnień zaproponowanych 
i opracowanych przez członków koła. w ramach cotygo-
dniowych spotkań dyskutujemy na temat zmian zachodzą-
cych na współczesnej scenie politycznej oraz analizujemy 
wybrane przez nas książki i artykuły naukowe dotyczące 
myśli politycznej. 

organizujemy spotkania z intelektualistami, publicy-
stami i politykami – twórcami myśli politycznej. jak do tej 
pory zorganizowaliśmy m.in. debatę na temat traktatu 
reformującego (w której udział wzięli posłowie Krzysz-
tof Bosak, Grzegorz Kurczuk i Marian Piłka), spotkanie 
premiera Leszka Millera ze studentami, czy spotkania  
z redaktorami „krytyki politycznej” i „Frondy”. w przy-
szłości chcielibyśmy organizować także cykliczne spotkania 
w ramach Filmowego klubu politycznego, którego podsta-
wą byłoby obejrzenie filmu dokumentalnego lub fabularne-
go o tematyce politycznej. 

Udział w pracach koła Myśli politycznej pozwala nam 
na poszerzenie naszej wiedzy, którą zdobywamy podczas 
ćwiczeń i wykładów w trakcie trwania studiów politolo-
gicznych. ponadto udział w wielu dyskusjach, w tym pro-

wadzenie spotkań z politykami, pozwala na kształtowanie 
i wyrażanie swoich poglądów. 

 
• KOŁO	 NAUKOWE	 STOSUNKÓW	 MIĘDZYNARODOWYCH 

działa od roku 2004. w naszej działalności przyjęliśmy dwa 
główne cele – aktywizacja studentów, którzy dzięki swojej 
działalności mogą rozwijać różne umiejętności i przyczy-
niać się do wzbogacania życia studenckiego i naukowego 
naszego wydziału oraz integracja studentów z różnych lat 
studiów.

najczęstszą formą działalności knsM są konferencje 
naukowe, które dotyczą przede wszystkim bieżących wy-
darzeń w stosunkach międzynarodowych, a spotkania  
z ekspertami w danej dziedzinie pozwalają na poszerzenie 
wiedzy, a także umożliwiają zdobycie doświadczenia przy 
organizacji takiego przedsięwzięcia. interesującą formą 
konferencji były dni konkretnych państw, czy kontynentów 
(np. dzień chin, dzień afryki), podczas których studenci 
mogli wziąć udział w licznych wykładach, debatach, pre-
zentacjach, a nawet spróbować regionalnych potraw.

inne formy działalności to chociażby spotkania studen-
tów, na których każdy ma szansę zaprezentować referat 
na dany temat; organizacja warsztatów, szkoleń dla członków 
koła; pisanie artykułów naukowych; organizacja spotkań 
ze sławnymi politykami (niedawno np. odwiedził nas leszek 
Miller). przedsiębiorczy studenci mogą nawet pokusić się  
o organizację wyjazdu naukowego za granicę. nasi członkowie 
inicjowali też przedsięwzięcia społeczne, niezwiązane ze sto-
sunkami międzynarodowymi, jak np. akcja zbierania krwi 
Wampiriada, czy też akcja Barek połączona ze zbiórką pie-
niędzy dla ubogich dzieci. jak widać, pole naszej działalności 
jest bardzo szerokie. pamiętajcie, że tak naprawdę wszystko 
zależy od was, czyli od przyszłych studentów. knsM stanowi 
forum, które umożliwia nawiązywanie kontaktów z innymi 
studentami, pomaga też w zdobywaniu środków na realiza-
cję pomysłów, służy też pomocą dla mniej doświadczonych 
kolegów. najważniejsze jest jednak to, że knsM nie narzu-
ca form działalności, bo jest dokładnie odwrotnie – koło 
pomaga realizować pomysły członków. jest to więc świetne 
miejsce dla osób kreatywnych i pomysłowych. działalność 
knsM może być znakomitym dopełnieniem studiowania 
na wydziale politologii UMcs. co więcej, nasza organizacja 
daje możliwość zdobycia cennych doświadczeń i znajomości, 
które mogą stać się znakomitym kapitałem po zakończeniu 
studiowania. pamiętaj, aby dobrze wykorzystać lata nauki 
na uczelni, knsM jest twoją szansą!

• POLITOLOGICZNE	KOŁO	NAUKOWE działa od 1998 roku. 
oprócz cotygodniowych zebrań na Uczelni, spotykamy 
się również w mniej oficjalnych miejscach. w ramach 
spotkań uczymy się negocjacji poprzez symulację obrad 
rady Miasta lub spotykamy się z posłami. dzięki wyjaz-
dom naukowo-integracyjnym mamy możliwość zapo-
znania się z działalnością instytucji od kuchni. Byliśmy 
kilkakrotnie w sejmie rp, ambasadzie Usa, Mswia, 
pałacu prezydenta rp. wyjazdy te zawsze łączymy 
ze spotkaniem z politykami. tradycją są także organizo-
wane przez nas prawybory, np. w 2000 roku połączyliśmy 
je z debatą kandydatów na Urząd prezydenta rp – Lecha 
Wałęsy, Janusza Korwin-Mikkego, Jana Olszewskiego.
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dzięki współpracy ze studenckim stowarzyszeniem 
przyjaciół onz wyjechaliśmy do kijowa. kolejnym eta-
pem współpracy ze studentami na Ukrainie była konfe-
rencja międzynarodowa Stosunki polsko-ukraińskie w do-
bie przemian na Ukrainie. organizujemy na wydziale 
wiele spotkań. w ubiegłym roku zorganizowaliśmy 
dyskusję z dr. Andrzejem Olechowskim pt. Polityka za-
graniczna dawniej i dzisiaj. Byliśmy również inicjatora-
mi debaty pomiędzy młodzieżówkami lewicy na temat 
Przyszłości polskiej lewicy oraz organizatorami warszta-
tów Jak stworzyć strategię promocyjną z pracownikami 
agencji „cumulus”.

w ubiegłym roku przedstawiciele naszego koła zwie-
dzali parlament europejski w Brukseli. od roku 2008 
współpracujemy z wydawnictwem pwn, pisząc recen-
zje książek, które umieszczamy na naszej stronie interne-
towej. w tym roku planujemy zorganizowanie wyjazdu 
warsztatowego do kazimierza dolnego. kolejnym przed-
sięwzięciem będzie konkurs z zakresu wiedzy o przyczy-
nach, przebiegu i konsekwencjach obrad okrągłego stołu.  
w planach mamy również cykl Spotkań z historią, który 
miałby się rozpocząć od rozmowy z byłym więźniem obozu, 
wyzwolonym przez amerykanów. zamierzamy także prze-
prowadzić debatę przed wyborami do parlamentu europej-
skiego oraz prawybory. w planach mamy także studencką 
ogólnopolską konferencję na temat: Mieszane systemy wy-
borcze – balotaż partycypacyjny, reprezentatywność, stabil-
ność czy manipulacja polityczna? 

• NAUKOWE	STUDENCKIE	KOŁO	SAMORZĄDOWE działa od 1997 
roku. włączamy się w życie wydziału politologii poprzez or-
ganizowanie corocznych konferencji dotyczących problema-
tyki funkcjonowania samorządów lokalnych i prowadzonej 
przez nie polityki lokalnej. podejmujemy także samodzielne 
inicjatywy w zakresie badania aktywności lublinian. 

naszą sztandarową inicjatywą są organizowane co roku 
Tygodnie Samorządności. na ich program składają się 
debaty, dyskusje i szkolenia dotyczące bieżących spraw 
z zakresu samorządu. konferencję tę uświetniają zapra-
szani goście, w tym prezydenci lublina. w 2004 roku 
Andrzej Pruszkowski, wraz z kontrkandydatami startu-
jącymi w wyborach w 2002 roku, uczestniczył w deba-
cie: Bezpośrednie rządy prezydenta na półmetku – ocena 
funkcjonowania. cztery lata później, w 2006 roku urzę-
dujący wówczas prezydent lublina Andrzej Wasilewski 
przyjął zaproszenie i uczestniczył w spotkaniu Wybo-
ry samorządowe 2006 a rozwój tzw. Ściany Wschodniej. 
Ubiegłoroczny Tydzień Samorządności poświęcony był 
perspektywom rozwoju lublina, pozycji kobiety w poli-
tyce lokalnej oraz problemowi korupcji. w ramach Ty-
godnia Samorządności, organizujemy konkurs wiedzy  
o samorządzie terytorialnym, skierowany przede wszyst-
kim do studentów i i ii roku politologii. dla najlepszych 
fundowane są atrakcyjne nagrody, a główną wygraną 

jest zagwarantowane miejsce na specjalizacji samorząd 
i polityka lokalna, która cieszy się największą popularno-
ścią wśród studentów politologii.

  
• SAMORZĄD	 STUDENCKI – jest reprezentantem wszyst-

kich studentów wydziału politologii. naszym głównym za-
daniem jest dbanie o ochronę interesów studentów, pomoc 
w trudnych sytuacjach oraz współpraca z władzami uczel-
ni. w naszym samorządzie pracujemy w komisjach, które 
zajmują się poszczególnymi problemami; są to np. komisja 
socjalna, komisja kultury, komisja studentów zaocznych, 
komisja prawna. jednym z głównych zadań, jakie stoją 
przed nami jest przydzielanie żakom stypendiów i akade-
mików. staramy się mieć też duży wpływ na decyzje podej-
mowane na Uczelni, dlatego mamy swoich przedstawicieli 
w parlamencie – najważniejszym organie ustawodawczym 
UMcs oraz w radzie wydziału politologii. poza tym zaj-
mujemy się szeroko pojętą działalnością kulturalną na na-
szym wydziale. organizujemy różnego typu konferencje 
np.: cykl Salony Polityki, na które zapraszamy wybitnych 
polityków i dziennikarzy czy Made in China. zajmujemy 
się aranżowaniem „dni otwartych” na wydziale polito-
logii, wigilii wydziałowej, „kozienaliów”. współpracu-
jemy także z licznymi kołami naukowymi, działającymi 
na naszym wydziale i wspólnie tworzymy różne projekty. 
aby działać jak najlepiej, podnosimy swoje umiejętności 
na szkoleniach. staramy się urozmaicić czas naszym stu-
dentom. dla pierwszoroczniaków co roku odbywa się tzw. 
„adapciak”, czyli wspólny wyjazd studentów i kandydatów 
na studia. na tym wyjeździe przyszli studenci mają oka-
zję dowiedzieć się, jak wygląda życie studenckie czy praca 
w samorządzie. często organizujemy też imprezy, na któ-
rych można zintegrować się z kolegami z wydziału, dla no-
wych żaków rokrocznie przygotowujemy otrzęsiny pełne 
konkursów i atrakcji. naszym studentom zawsze służymy 
pomocą. dzięki temu, że często pełnimy dyżury, każdy 
może do nas przyjść ze swoim problemem. 

w razie wątpliwości można się z nami skontaktować 
mailowo lub telefonicznie. jesteśmy otwarci na nowych 
ludzi i pomysły. zapraszamy!

Wypowiedzi	studentów
Wydziału	Politologii	UMCS

 

S tudia na wydziale politologii otworzyły mi drzwi 
do przyszłej pracy zawodowej, którą wiążę z dzienni-
karstwem. przygodę z dziennikarstwem rozpoczęłam 

pisząc do gazety wydziałowej – Magazynu studentów poli-
tologii „polformance”. potem przejęłam nad nią kierownic-
two. dało mi to ogromne doświadczenie, zarówno dzien-
nikarskie, jak i organizacyjne. wykorzystałam je również 
jako prezes studenckiego koła dziennikarskiego, które 
prężnie działa na naszym wydziale. dzięki zaangażowa-
niu kadry naukowej, w rozwój kariery studenta, szczegól-
nie prof. Iwony Hofman, której za to bardzo dziękuję, od-
byłam praktykę redakcyjną w lubelskim oddziale „Gazety 

wyborczej”. następnie podjęłam współpracę z „Gazetą”. 
potem trafiłam do telewizji tVn i programu „teraz My”. 
po odbyciu miesięcznej praktyki zaproponowano mi pracę 
w redakcji. teraz jestem pracownikiem tVn. Można na-
prawdę bardzo wiele. trzeba tylko chcieć, być pracowitym 
i umiejętnie wykorzystywać możliwości, jakie dają studia 
na wydziale politologii UMcs.

Katarzyna Duma 
studentka IV roku politologii, 

specjalność: dziennikarstwo

studia na wydziale politologii to okres, który zawsze 
będę mile wspominać. nowi znajomi, przyjazna atmosfera 
i niezapomniane chwile. dzięki tym studiom poznałam re-
daktor Annę Gmiterek-Zabłocką ze „złotych przebojów”, 
która wprowadziła mnie w radiową rzeczywistość, miałam 
okazję obserwować przy pracy redaktora Tomasza Jasinę  
z tVp oraz wyjechać na wymianę studencką i poznać ży-
cie studenckie w wielkiej Brytanii. wydział ten ma wiele 
do zaoferowania, trzeba tylko chcieć z tego skorzystać.

Katarzyna Zielonka
studentka V roku politologii, 

specjalność: dziennikarstwo

jestem studentem czwartego roku politologii, specjal-
ność: samorząd i polityka lokalna. absolwenci kierunku 
stają się biegłymi znawcami wiedzy politologicznej, socjo-
logicznej, prawnej oraz historycznej. od trzech lat, dzięki 
indywidualnej organizacji studiów, godzę naukę w trybie 
dziennym z działalnością społeczną oraz z pracą zawo-
dową. wydział politologii umożliwia mi zdobywanie do-
świadczenia w trakcie praktyk studenckich, działalności  
w politologicznym kole naukowym, a od niedawna także 
w radzie wydziałowej samorządu studentów. rankin-
gi nie kłamią – wysoka jakość kształcenia i zaangażowa-
ni wykładowcy otwierają drzwi do niezbędnej wiedzy, 
a w nieodległej perspektywie również interesującej pracy.

Mateusz Żukowski
student IV roku politologii,

specjalność: samorząd terytorialny  
i polityka lokalna

dziennikarstwo chciałam studiować odkąd pa-
miętam. UMcs wybrałam przede wszystkim dlatego 
że wiedziałam, że tutaj na zajęciach będę mogła spotkać się  
z prawdziwymi dziennikarzami. pierwszy rok trochę 
mnie zawiódł, głównie przez zbyt dużą liczbę ogólnych 
przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z dziennikar-
stwem. teraz studiuję już na drugim roku i muszę powie-
dzieć, że cieszę się, że po pierwszym się nie zniechęciłam  
i zostałam na tej uczelni. jest dużo zajęć warsztatowych, 
z radia, prasy i telewizji, które prowadzą dziennikarze z lu-
belskich mediów. ale są też takie, które szlifują np. naszą 
wymowę i takie, które dają nam wiedzę interdyscyplinar-
ną, którą chyba każdy dziennikarz powinien mieć. dlatego 
zachęcam wszystkich do studiowania na wydziale polito-
logii UMcs.

Wioletta Szczygielska
studentka II roku Dziennikarstwa  

i komunikacji społecznej,  specjalność: medialna
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politologię studiuję już ponad 4 lata. najbardziej cenię 
sobie w tym kierunku wszechstronność. dzięki działal-
ności w kołach naukowych działających na wydziale mo-
głem rozwinąć swoje zdolności organizacyjne, natomiast 
akademicka Grupa Medialna dała mi szansę rozwoju 
zarówno w dziennikarstwie pisanym, jak i mówionym.  
a przy okazji poznałem wielu naprawdę fascynujących 
ludzi.

Krzysztof Starok
student V roku politologii

 
od bardzo dawna marzyłem, aby studiować na wydzia-

le politologii UMcs. to dzięki tym studiom mogę rozwijać 
swoje zainteresowanie polityką oraz zacięcie dziennikarskie, 
które towarzyszą mi od bardzo wczesnych lat życia. w sa-
morealizacji bardzo pomaga mi działalność w radiu cen-
trum. studia to nie tylko nauka i praca to przede wszystkim 
ludzie, których dzięki wydziałowi politologii poznałem bar-
dzo wielu.

Łukasz Domoń
student III roku politologii

podjęcie studiów na kierunku politologia na wy-
dziale politologii UMcs było z mojej strony przemyśla-
nym wyborem, gdyż wiązało się z rezygnacją z innych 
kierunków, na które także zostałam przyjęta. nig-
dy nie żałowałam swojej decyzji, ponieważ uważam, 
że studiowanie na tym wydziale daje szerokie możliwo-
ści rozwoju każdemu studentowi. swoje zainteresowania 
można realizować zarówno poprzez aktywne zaangażo-
wanie w działalność kół naukowych, jak i uczestnicząc 
w spotkaniach, panelach dyskusyjnych czy konferen-
cjach organizowanych na wydziale politologii UMcs. 
różnorodna tematyka zajęć, obejmująca zagadnienia 
m. in. z zakresu polityki, prawa, socjologii, czy historii 
najnowszej sprawia, że każdy student na pewno znajdzie 
szczególnie interesującą go dziedzinę. Myślę, że studia 
na wydziale politologii UMcs to właściwy wybór dla 
wszystkich, którzy chcieliby zdobyć szeroką wiedzę polito-
logiczną na temat procesów, mechanizmów i problemów  
w funkcjonowaniu współczesnego świata.

Marta Mazurek
studentka III roku politologii

 

Wypowiedzi	absolwentów	
Wydziału	Politologii	UMCS

Sport od zawsze był moją pasją i hobby. po liceum 
stanęłam przed trudnym wyborem. chciałam zostać 
dziennikarką sportową, nie rezygnując z czynnego 

uprawiania piłki ręcznej. studia na wydziale politologii 
umożliwiły mi zdobycie cennej wiedzy, ale nie przeszko-
dziły też w dalszym rozwoju sportowym. indywidualny 
tok studiów, stypendia, możliwość wyboru specjalizacji 
to dodatkowe atuty dla tych, którzy czas studiów chcą wy-
korzystać na zdobywanie niezbędnej praktyki w prasie, 
radiu czy telewizji. każdy może spróbować wszystkiego, 

by potem wybrać to, w czym czuje się najlepiej. Mnie 
spodobała się telewizja. dziś pracuję jako dziennikarz 
i komentator piłki ręcznej w redakcji sportowej tVp.

 
Sylwia Marczuk

 absolwentka Wydziału Politologii UMCS (2001-2006)
politologia, specjalność: dziennikarstwo

Obecne miejsce pracy: TVP

studia na wydziale politologii UMcs wspominam jako 
jeden z najpiękniejszych okresów w moim życiu. wtedy 
to większość z nas – młodych studentów i studentek – po-
znawała niwy naukowe oraz dodatkowe aspekty życia stu-
denckiego. jedne z najmilej wspominanych przeze mnie 
egzaminów to egzaminy zdawane u prof. Ziemowita 
Jacka Pietrasia. U profesora zawsze zdawali ludzie inteli-
gentni, niekoniecznie posiadający wiedzę encyklopedycz-
ną. dla mnie studia na wydziale politologii to nie tylko 
zajęcia, czas spędzany w bibliotekach, ale i dyskusje na-
ukowe, warsztaty i szkolenia, międzynarodowe wymiany 
studenckie, organizowanie konferencji naukowych oraz 
realizacja dodatkowych projektów. 

Agnieszka Zaręba 
absolwentka Wydziału Politologii UMCS (1996-2001)
politologia, specjalność: stosunki międzynarodowe
 

piękne, świeżo wyremontowane wnętrze i ogromna 
przestrzeń z historycznymi tradycjami, a w środku tego 
wszystkiego superman. Biegający w tą i z powrotem chło-
pak w przebraniu amerykańskiego bohatera to obrazek, 
którego nie można ujrzeć na żadnym wydziale. superman 
gra rolę superstudenta w filmie reklamującym wydział. 
zaletą specjalności dziennikarskiej jest doświadczenie 

medialne, które zdobywałam często w niezwykle zabaw-
ny sposób. dodatkowo, wyżej wymieniona historyjka 
pozwoliła mi i mojej grupie zdobyć nagrodę pienięż-
ną w konkursie na najlepszą reklamę wydziału. jednak 
nie nagroda była najważniejsza, a superman biegający 
wśród studentów wydziału… bezcenne.

Anna Zych 
absolwentka Wydziału Politologii UMCS (2003-2008)

politologia, specjalność: dziennikarska
 Obecne miejsce pracy: Bank Gospodarki Żywnościowej

studia na wydziale politologii były dla mnie bardzo 
przyjemne. Mogły być takie tylko dlatego, że napraw-
dę je lubiłem. złożyło się na to kilka powodów. Główny: 
to nie są studia dla książkowych moli czy fanów badań la-
boratoryjnych. wybrać powinni je ci, którzy interesują się 
otaczającym ich światem, niekoniecznie polityką. to wła-
śnie okazja do poszerzania swoich zainteresowań stanowił 
największy atut studiów na wydziale politologii.
  Karol Adamaszek

 absolwent Wydziału Politologii UMCS (2003-2008)
politologia, specjalność dziennikarstwo

Obecne miejsce pracy: „Gazeta Wyborcza Lublin”

piętnaście lat temu przyszedłem na wydział politologii 
po raz pierwszy. i tak już zostało – i o dziwo wcale mi się 
nie znudziło. dziesięć lat temu skończyłem studia, a wciąż  
– o dziwo – trwają znajomości i przyjaźnie z tamtych cza-
sów. te studia trwały pięć lat i pamiętam te lata doskonale. 
i to akurat nie jest dziwne. 

    Jakub Olchowski
absolwent Wydziału Politologii UMCS (1994-1999)

politologia, specjalność: stosunki międzynarodowe
Miejsce pracy: adiunkt, Wydział Politologii UMCS

wyjaśnienie relacji pojęć: polityk–politolog poprzez ana-
logię do kryminalisty–kryminologa to pierwsze z prowo-
kacyjnych skojarzeń, jakimi przywitali mój rocznik wykła-
dowcy na wydziale politologii UMcs. potem już było jak 
u Hitchocka, a pięć lat minęło pod hasłem transformacji 
i to nie tylko przez remont budynku przy placu litewskim 3. 
dobrze wspominać te czasy.

Katarzyna Smyk 
absolwentka Wydziału Politologii UMCS (1995-2000)
Politologia, specjalność: stosunki międzynarodowe

Obecne miejsce pracy: Urząd Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej

obydwoje jesteśmy absolwentami wydziału poli-
tologii, rocznik 1997. za naszych czasów budynek był 
mniej atrakcyjny niż dzisiaj, ale studiowało się wspania-
le. od sesji do sesji w książkach, a w ciągu semestrów 
dużo czasu na realizowanie swoich zainteresowań i 
przyjemności. próbując pozostać na Uczelni, w czasie 
studiów uczestniczyłam w konferencjach krajowych 
i międzynarodowych, o których informacje zdobywałam 
właśnie na wydziale. Mój mąż łączył pracę w redakcji 
gazety sportowej ze studiami (jego stopnie zawsze były 
więc niższe od moich, ale miał pieniądze na kawę i piwo 

po zajęciach). studia rozwinęły nas interdyscyplinarnie 
i umożliwiły dokształcanie w innych kierunkach (studia 
podyplomowe), dzięki czemu ja dzisiaj realizuję się jako 
pracownik naukowy wydziału politologii, a mój mąż 
jest dyrektorem jednego z większych banków. i nadal ma 
więcej pieniędzy…

Anna Moraczewska i Maciej Moraczewski
absolwenci Wydziału Politologii

jedną z najcenniejszych rzeczy i atutem zarówno sa-
mego wydziału politologii jak i kierunku politologia 
jest możliwość poznania wielu dziedzin, a następnie wy-
specjalizowanie się w jednej z nich. wszechstronna wie-
dza daje solidne podstawy do rozpoczęcia pracy w wielu 
instytucjach, głównie w instytucjach publicznych, w któ-
rych szczególnie ważne jest podejście, jakie prezentują 
studenci i absolwenci tego właśnie kierunku, takie jak: 
kreatywność, aktywność, chęć podejmowania wyzwań 
i trudnych decyzji. szeroka wiedza, jaką zdobywa się 
podczas studiów pozwala na zrozumienie i analizowa-
nie tego, co dzieje się dookoła, a co ma na nas wszyst-
kich ogromny wpływ. chodzi tu mianowicie o wszelkie 
zjawiska życia społeczno-gospodarczego, umiejętność 
ich interpretowania, wyciąganie odpowiednich wnio-
sków, formułowanie opinii, poglądów, a w konsekwencji 
podejmowanie racjonalnych, odpowiedzialnych decyzji. 

warto jednak podkreślić, że przecież liczy się nie tyl-
ko wiedza teoretyczna, ale również praktyka zdobywana 
w murach Uczelni. studiowanie na wydziale politologii 
to możliwość udziału w różnego rodzaju debatach, a tak-
że organizowania z własnej inicjatywy spotkań z przed-



Wiadomości Uniwersyteckie - gazeta dla kandydatów; marzec 2009��

Wydział PraWa i administracji

Wiadomości Uniwersyteckie - gazeta dla kandydatów; marzec 2009 ��

Wydział PraWa i administracji

stawicielami świata nauki, polityki, biznesu. kolejna, 
niezwykle istotna rzecz, to szansa na uczestnictwo w za-
jęciach prowadzonych przez praktyków reprezentujących 
różne dziedziny. to jednocześnie ciekawe dyskusje pod-
czas ćwiczeń oraz możliwość wymiany poglądów. nieza-
przeczalnym atutem jest również świetna atmosfera, jaka 
panuje na wydziale, na którą składa się m.in. podejście 
kadry naukowej do wszystkich studentów.

oprócz wiedzy i doświadczenia, studia na wydziale 
politologii UMcs to również nabywanie szeregu umie-
jętności niezbędnych każdemu, kto swoją aktywność 
zawodową wiąże nie tylko z administracją czy polityką, 
ale również ze światem biznesu, reklamy, dziennikarstwa. 
to, co istotne na wydziale to duża swoboda w prezento-
waniu swojego stanowiska i wyrażaniu poglądów, pozwa-
lająca na doskonalenie niezwykle przydatnej umiejętności, 
jaką jest formułowanie własnych sądów i opinii. wystarczy 
zatem w odpowiedni sposób korzystać z tego, co oferuje 
wydział, a następnie umiejętnie na tym bazować w życiu 

zawodowym czy w karierze naukowej. Biorąc to wszystko 
pod uwagę mogę powiedzieć tylko jedno: GorĄco za-
cHęcaM!

Krzysztof Hetman
absolwent Wydziału Politologii UMCS (1993-1998)

politologia, specjalność: społeczno-ustrojowa
Miejsce pracy: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Nasi	znani	absolwenci
Krzysztof Hetman – wiceminister rozwoju regionalne-

go w rządzie donalda tuska, specjalista z dziedziny fundu-
szy unijnych

Zbigniew Matwiej – rzecznik komendy Głównej policji, 
ekspert z dziedziny mediów i reklamy

Jacek Sadowy – prezes Urzędu zamówień publicznych, 
ekspert zamówień publicznych

Katarzyna Smyk – zastępca dyrektora w departamencie 
analiz i strategii, w Urzędzie komitetu integracji europejskiej

 Tomasz Zalewa – dziennikarz panoramy lubelskiej

Wydział
prawa i administracji

O	Wydziale

W ydział prawa UMcs został powołany do życia 12 
września 1949 r. (dz. U. 53/1949, poz. 411). pierw-
sze posiedzenie rady wydziału prawa UMcs odbyło 

się 23 września 1949 r. ten właśnie dzień jest obchodzony 
na wydziale jako rocznica jego powstania. organizatorem 
i pierwszym dziekanem wydziału był prof. dr Aleksander 
Wolter (jego imię nosi dzisiejsza sala posiedzeń rady wydzia-
łu). w zakresie zadań dydaktycznych wydział prawa i admi-
nistracji UMcs realizuje nauczanie na wszystkich szczeblach 
i w różnych trybach studiowania (prawniczych i administra-
cyjnych, licencjackich i magisterskich, stacjonarnych i zaocz-
nych oraz w szerokiej gamie studiów podyplomowych i uzu-
pełniających). jest też jednym z wiodących w polsce ośrodków 
reformowania programów nauczania i wdrażania europejskie-
go systemu transferu punktów (ects). wydział dysponuje 
kadrą ponad 150 doświadczonych pracowników naukowych, 
z których wielu jest jednocześnie praktykami w zawodach 
prawniczych, w tym sędziami w najwyższych organach wy-
miaru sprawiedliwości: sądzie najwyższym, naczelnym są-
dzie administracyjnym czy trybunale konstytucyjnym.

W	strukturze	wydziału	wyodrębnione	są	4	Instytuty	
i	2	samodzielne	Katedry:

 Instytut	 Administracji	 i Prawa	 Publicznego gru-
puje następujące katedry i zakłady: katedrę prawa ad-
ministracyjnego i nauki o administracji, katedra prawa 
Finansowego, katedrę prawa konstytucyjnego, katedrę pra-

wa Międzynarodowego publicznego, zakład postępowania 
administracyjnego, katedrę prawa rolnego i Gospodarki 
Gruntami, katedrę teorii organizacji i kierownictwa oraz 
zakład prawa pracy. przedmiotem zainteresowań badaw-
czych pracowników instytutu jest szeroki krąg problemów 
o profilu prawno-administracyjnym, teoretyczno-organiza-
cyjnym, prawno-publicznym. Badania naukowe podejmo-
wane przez pracowników instytutu są ściśle skorelowane 
z realiami i potrzebami życia społeczno-gospodarczego i po-
litycznego naszego kraju. prace naukowe powstałe w wyniku 
prowadzonych badań mają bardzo duże znaczenie poznaw-
cze i praktyczne. Mogą też stanowić realną pomoc dla prak-
tyki wymiaru sprawiedliwości oraz prac legislacyjnych. 

 Instytut	 Historii	 i Teorii	 Państwa	 i Prawa grupu-
je następujące katedry i zakłady: katedrę Historii państwa 
i prawa, katedrę teorii i Filozofii prawa, katedrę prawa 
rzymskiego, zakład Historii doktryn polityczno-prawnych 
i zakład socjologii prawa. stwarza to odpowiednie warun-
ki do prowadzenia wielostronnych dyskusji naukowych 
i podejmowania wieloaspektowych tematów badawczych. 
sprzyja też koncentracji badań nad wybranymi problema-
mi naukowymi i ich wielopłaszczyznowemu ujmowaniu. 
otwiera możliwość szerszej współpracy z innymi ośrodkami 
badawczymi o podobnym profilu naukowym, przynosząc 
pozytywne efekty również w postaci publikacji naukowych. 

 Instytut	 Prawa	 Cywilnego grupuje następują-
ce katedry i zakłady: katedrę prawa Giospodarczego i 
Handlowego, zakład prawa cywilnego oraz zakład prawa 
spółdzielczego i organizacji spółdzielczości. przedmio-

tem zainteresowań badawczych pracowników instytutu 
jest prawo handlowe, ochrona własności przemysłowej 
w polsce i w europie, prawo autorskie i prawa pokrewne, 
prawo przedsiębiorstw państwowych, problematyka prawa 
lokalowego, współczesne prawo rodzinne, prawnorzeczo-
we formy korzystania z gruntu, prawo spadkowe, zabezpie-
czanie wierzytelności pieniężnych, prawo giełdowe i obrót 
wierzytelnościami, prawo bankowe, papiery wartościowe, 
uchwały walnych zgromadzeń korporacyjnych osób praw-
nych, prawo spółdzielcze i stowarzyszeniowe, prawo fun-
dacyjne.

 Instytut	 Prawa	 Karnego grupuje następujące 
katedry: katedrę prawa karnego i kryminologii, katedrę 
postepowania karnego, katedrę kryminalistyki i prawa 
dowodowego i katedrę prawa karnego porównawczego. 
w instytucie dodatkowo zatrudnionych jest na umowach 
zleceniach 2 doktorów medycyny prowadzących specja-
listyczne wykłady fakultatywne (medycyna sądowa, psy-
chiatria sądowa). instytut specjalizuje się w następujących 
tematach: zasady odpowiedzialności karnej, przestępstwo 
ciągłe, polityka karna w zakresie przestępstw, problemy re-
formy prawa karnego materialnego i procesowego oraz pra-
wa wykroczeń, postępowanie przygotowawcze, gwarancje 
procesowe uczestników postępowania karnego w świetle 
nowego k.p.k., porozumienia i mediacje w procesie kar-
nym, teoria prawa dowodowego, czynności procesowe 
stron i organów procesowych, problematyka zwalczania 
przestępczości małoletnich, wyrok w procesie karnym.

 Katedra	 Prawa	 Wspólnot	 Europejskich była 
pierwszą uniwersytecką placówką naukowo-badawczą w 
polsce, której przedmiot badań został ukierunkowany wy-
łącznie na zagadnienie dotyczące szeroko rozumianego pra-
wa Unii europejskiej oraz jego wpływu na prawo polskie. 
działalność naukowo-dydaktyczna pracowników katedry 
obejmuje zarówno zagadnienia prawa konstytucyjnego 
Unii europejskiej (struktura instytucjonalna, system źró-
deł, system sądownictwa), jak i prawa materialnego (zasa-
dy funkcjonowania wspólnego rynku oraz ich zastosowanie 
do poszczególnych swobód, prawo własności przemysłowej, 
prawo konkurencji). 

 Katedra	 Postępowania	 Cywilnego	 i Międzynaro-
dowego	Prawa	Handlowego. pracownicy katedry prowadzą 
badania naukowe obejmujące problematykę prawa proceso-
wego cywilnego, prawa upadłościowego i układowego, prawa 
międzynarodowego handlowego i prawa międzynarodowe-
go prywatnego. Główne tematy badawcze to: modele har-
monizacji polskiego prawa sądowego cywilnego z prawem 
europejskim, teoria ogólna procesu, ciągłość instytucji pra-
wa procesowego, postępowanie zabezpieczające, kontradyk-
toryjność procesu cywilnego, zasada vigilantibus iura scripta 
sunt, prawo do wysłuchania w procesie cywilnym, prawo 
międzynarodowego arbitrażu handlowego, zaspokojenie 
wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i układowym, 
postępowanie egzekucyjne, prawo ubezpieczeń gospodar-
czych, odpowiedzialność cywilna i dyscyplinarna sędzie-
go, pojęcie prawa międzynarodowego prywatnego w ujęciu 
prawno-porównaczym, model prawa sądowego cywilnego 

(na przykładzie krajów wnp), składanie oświadczeń woli 
przy użyciu elektronicznych nośników informatycznych.

Na	Wydziale	Prawa	i	Administracji	funkcjonują:
− samorząd studencki,
− koło naukowe prawników działające w 4 sekcjach,
− elsa – europejskie stowarzyszenie studentów prawa,
− ΦΔΦ (phi delta phi) – Międzynarodowe Bractwo praw-

nicze.

pracownicy naukowi wydziału przygotowują opinie i eks-
pertyzy prawne dla podmiotów gospodarczych lublina i lu-
belszczyzny.

Rozmowa
z	Marcinem	Gołębiowskim,
studentem	III	roku	prawa	stacjonarnego

co cię najbardziej zaskoczyło w momencie rozpoczęcia studiów?

zupełnie inny rozkład zajęć. w liceum mieliśmy plan 
roczny, zajęcia codziennie 7–8 godzin. tutaj okazało się, 
że zajęcia zajmują 3, czasem 4 godziny dziennie. ta spora 
ilość wolnego czasu w ciągu dnia na początku może oszo-
łomić. a potem okazało się, że to, czego dowiadujemy się 
na wykładach i ćwiczeniach to tylko zarys, że mnóstwo cza-
su trzeba poświęcić na pracę własną, że to już nie jest taka 
nauka jak w szkole.

poza tym nie ma tutaj „prowadzenia za rączkę”. jeśli 
nie byłeś na ćwiczeniach, nikt nie będzie cię „ścigał” za brak 
usprawiedliwienia. tylko przed sesją okaże się, że nie do-
staniesz zaliczenia, bo nie uczęszczałeś na zajęcia. podobnie 
w dziekanacie – nikt nie przypomina o zdaniu indeksu, ode-
braniu, napisaniu podania, sam musisz o tym pamiętać.

Więc tylko nauka i nauka?

nie, jest i czas na inne zajęcia. ale musisz się nauczyć właści-
wie organizować sobie czas i zajęcia. dam przykład – jest kilka 
grup ćwiczeniowych, od ii roku przedmioty kierunkowe i mo-
nograficzne do wyboru. Musisz sam zdecydować, co cię inte-
resuje i tak ustawić swój plan zajęć, aby był dla ciebie optymal-
ny. ale trzeba też pamiętać o punktach ects. rocznie musisz 
ich zgromadzić odpowiednią ilość; każdy przedmiot ma swoją 
punktację. trzeba to dobrze przemyśleć, żeby uczyć się tego, 
co cię interesuje, ale i nie dopuszczać do skumulowania się 
np. trudnych egzaminów w jednej sesji. a jak już dobrze za-
planujesz swoje zajęcia, masz czas na inne rzeczy.

jakie?

ja działam w samorządzie studenckim, pracuję, a przy 
tym wszystkim mam wysoką średnią. a przecież także spo-
tykam się ze znajomymi i czasem chodzę na imprezy. Można 
więc znaleźć czas na wszystko.

nie jesteś mieszkańcem Lublina. jak oceniasz miasteczko, akademi-
ki, słowem– nasz uniwersytecki campus?

dla osoby, która nie mieszka na stałe w lublinie, niesa-
mowitym ułatwieniem, w każdym razie na początku, jest to, 

•

•

•

•
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że campus jest w jednym miejscu. akademiki, budynki wy-
działów, miejsca, gdzie można zjeść czy spotkać się z przyja-
ciółmi. to bardzo ułatwia poruszanie się. z czasem poznajemy 
lublin coraz lepiej i można wyjść poza miasteczko. ale na po-
czątku miasteczko „w jednym kawałku” to dobra sprawa.

a jakość akademików?

różna, są akademiki o bardo wysokim standardzie 
i są o trochę niższym. Można także coś wynająć – ostatnio 
często wynajmuje się mieszkania w kilka osób – to wychodzi 
taniej. każdy wybiera co dla niego najlepsze. ale napraw-
dę, między bajki należy włożyć opowieści, że studenci tylko 
imprezują i w akademikach jest głośno. jest czas na impre-
zy i czas, kiedy wszyscy się uczą. większość ludzi naprawdę 
chce się czegoś nauczyć.

a jeśli ktoś lubi spędzać czas wolny aktywnie, co mógłbyś zapropo-
nować?

jest aos. daje naprawdę duże możliwości uprawiania 
sportu. zresztą UMcs pod tym względem jest w czołówce 
uczelni w polsce. Basen, wiele sekcji sportowych, gdzie moż-
na uprawiać sporty zespołowe, sztuki walki. jest zespół pie-
śni i tańca, zespół tańca towarzyskiego „impetus”, można 
korzystać z klubu jeździeckiego – myślę, że każdy znajdzie 
coś dla siebie.

•

•

ostatnie pytanie – już po zimowej sesji. jak poszła?
dziękuję bardzo, jestem naprawdę zadowolony.

dzięki za rozmowę.
Rozmawiała: Marzena Bogusiak

Znani	Absolwenci	Wydziału
Prawa	i	Administracji	UMCS

(Sędziowie Trybunału Stanu, Trybunału Konstytucyj-
nego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego, ministrowie i wiceministrowie):

jan Barcz, andrzej BĄczkowski, jacek czaja, 
zdzisław Gawlik, Mirosław Granat, antoni Ha-
nUsz, zbigniew Hołda, andrzej kaBat, andrzej ki-
sielewicz, artur koroBowicz, wiesław kozie-
lewicz, Grzegorz kUrczUk, Marek kUryłowicz, 
leszek leszczyŃski, teresa liszcz, Ferdynand ry-
Marz, wiesław skrzydło, ryszard skUBisz, ro-
man tokarczyk, andrzej wĄsek, wojciech wit-
kowski, andrzej wrÓBel, Marian aleksy zdyB.

•

•

O	Kolegium

P ierwsze struktury Uniwersytetu Marii curie-skło-
dowskiej w Białej podlaskiej powstały w 1998 r. 
na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Uni-

wersytetem, reprezentowanym przez jM rektora prof. 
dr. hab. Kazimierza Goebla a wojewodą Bialskopo-
dlaskim Markiem Czarneckim. Głównym celem poro-
zumienia było umożliwienie podjęcia studiów na reno-
mowanej uczelni blisko miejsca zamieszkania. na trzech 
kierunkach (zarządzanie i marketing, Filologia polska, 
socjologia) studia rozpoczęło blisko 300 osób. 

w grudniu 1998 r. wojewoda Bialskopodlaski przeka-
zał na potrzeby ośrodka dydaktycznego UMcs budynek 
przy ul. piłsudskiego 24. Bardzo szybko budynek został 
wyremontowany i wyposażony. kolegium licencjackie 
UMcs w Białej podlaskiej powołane zostało uchwałą 
senatu akademickiego UMcs w lublinie z dn. 1 marca 
2000 r. nr XiX – 5.1/2000. 

do głównych zadań kolegium należy prowadzenie 
działalności dydaktycznej Uniwersytetu poza jego sie-
dzibą, a także upowszechnianie oraz popularyzacja na-
uki i kultury. kolegium może prowadzić studia wyższe 
zawodowe w formie studiów stacjonarnych, wieczoro-
wych, zaocznych, studia podyplomowe oraz kursy. kie-

runek studiów uruchamiany jest na wniosek właściwej 
rady wydziału.

w chwili obecnej zajęcia prowadzone są przez dwa wy-
działy: wydział Humanistyczny (historia, filologia pol-
ska, slawistyka), wydział Filozofii i socjologii (socjologia). 
na i rok studiów w roku akademickim 2008/2009 przyjęto 
52 studentów na 2 kierunki studiów. ogółem w kolegium 
studiują 294 osoby. w roku akademickim 2007/2008 kole-
gium ukończyło 325 osób, w tym: 209 studia stacjonarne, 
116 niestacjonarne. 

w roku akademickim 2009/2010 rekrutacja prowadzona 
będzie na następujące kierunki studiów:

	Wydział	Humanistyczny:	
• Historia ze specjalnością archiwistyczną oraz nauczyciel-

ską (historia z wiedzą o społeczeństwie);
• slawistyka,
• Filologia polska ze specjalnością redaktorsko-medialną,
• kulturoznawstwo,

Wydział	Filozofii	i	Socjologii:
• socjologia

istnieje również szansa na prowadzenie kierunków w ra-
mach wydziału politologii.

kolegium licencjackie 
w białej podlaskiej

Wypowiedzi	studentów

A tmosfera panująca w murach kl UMcs w Białej pod-
laskiej jest naprawdę świetna i zachęca do działania 
i rozwijania swego potencjału intelektualnego. 

Beata

studia tutaj to przyjemność i na pewno nie są one nudne. 
Żyjemy jak jedna wielka „rodzina” , co dodaje uroku studio-
waniu i jest ogromną zaletą. jedna wada – trzeba się uczyć.

Kasia

kolegium licencjackie 
w biłgoraju

O	Kolegium

P omysł utworzenia wyższej uczelni w Biłgoraju zrodził 
się w maju 1999 r. na zjeździe absolwentów istnieją-
cego przed laty w mieście liceum pedagogicznego. 

absolwenci – w tym naukowcy UMcs i osoby pełniące 
kierownicze funkcje samorządowe w powiecie biłgorajskim 
– doszli do przekonania, iż utworzenie Uczelni stworzyło-
by historyczną szansę kształcenia wyższego dla miejscowej 
młodzieży. wkrótce okazało się, że koncepcja powstania 
uczelni w Biłgoraju była zgodna ze strategią UMcs, któ-
rego władze postanowiły obudować jednostkę macierzystą 
ośrodkami zamiejscowymi w postaci kolegiów licencjac-
kich. w grudniu 1999 r. senat akademicki podjął uchwałę 
o kierunkach kształcenia w kolegium w Biłgoraju w roku 
akad. 2000/2001, natomiast 1 marca 2000 r. Uchwałą nr XiX-
5.2/2000 oficjalnie powołane zostało kolegium licencjackie 
UMcs w Biłgoraju. 

Kolegium	a	środowisko	lokalne

poza podstawową działalnością dydaktyczną kolegium 
licencjackie UMcs podejmuje szereg inicjatyw kultural-
nych i społecznych, które realizowane są w następujących 
formach:
• konferencje i warsztaty naukowe np. Mowa, a poznawcze 

i komunikacyjne możliwości człowieka (2001), Zamoyscy 
w dziejach Polski (2005)

• Koncerty i wystawy np. Koncert symfoniczny dla pt dar-
czyńców (2002), Od Ottona III do Unii Europejskiej (2003)

• Wernisaże i wieczory poetyckie studentów kolegium 
np. Szklana przestrzeń aldony podeszwy (2004), MIX-
BIŁGORAJ-MIX andrzeja kubiny (2005) oraz Rysunek 
i batik igi przybyłek (2005)

• Samodzielne lub partnerskie przedsięwzięcia kultu-
ralne np. Międzynarodowe dni Isaaca Bashevisa Singera 
w Biłgoraju (2003)

• Cykliczne imprezy promocyjne np. „drzwi otwarte” ko-
legium UMcs, biłgorajskie „juwenalia”. 

warto podkreślić, iż kluczową rolę w organizacji wyda-
rzeń kulturalnych odgrywają studenci kolegium UMcs. 
poszczególne przedsięwzięcia są dla nich doskonałą okazją 

do prezentacji własnych talentów i umiejętności oraz szan-
są zdobycia cennych doświadczeń przydatnych w przyszłej 
pracy zawodowej. 

Wypowiedzi	studentów
Kolegium	Licencjackiego	w	Biłgoraju

S tudia w kolegium oceniam bardzo pozytywnie. Mamy 
dobre warunki zarówno do nauki, jak i mieszkania. 
szczególnie wysoki standard posiada akademik: wszyst-

kie pomieszczenia są nowocześnie urządzone, każdy pokój 
ma dostęp do internetu sieciowego i tV kablowej. z racji, 
iż nasze grupy nie są duże, wykładowcy traktują nas bardzo 
indywidualnie i pomagają w osobistym rozwoju. plany za-
jęć są właściwie układane, co pozwala na dobrą organizację 
dnia. poza tym dla mnie – jako mieszkanki lublina – ważne 
jest również samo położenia miasta – Biłgoraj to dobra baza 
na wypady na roztocze i do puszczy solskiej.

Katarzyna Banaszkiewicz
III rok kulturoznawstwa, st. stacjonarne

Dla	mnie najważniejsze jest to, iż studia w kolegium 
pozwalają na ogólną samorealizację. zajęcia pro-

wadzone są na wysokim poziomie przez wykładowców 
z UMcs w lublinie, na miejscu mamy bibliotekę z czytel-
nią oraz dobrze wyposażone sale dydaktyczne i multime-
dialne pracownie. wolny czas możemy spędzać np. na si-
łowni lub w świetlicy studenckiej, w lecie natomiast mamy 
do dyspozycji boiska do koszykówki i siatkówki plażowej. 
ja w Biłgoraju odnalazłem swoją pasję – jestem w miejsco-
wym kole szermierki dawnej GladiUs. studenci na ogół 
bardzo chętnie angażują się w różnorodne inicjatywy spo-
łeczne i kulturalne. naszą „flagową” imprezą są „juwenalia”, 
które organizujemy od roku 2004. staramy się, aby program 
imprezy był atrakcyjny i „interaktywny” i chyba nam się 
to udaje, bo każdego roku w „juwenaliach” uczestniczy po-
nad 2000 osób. 

Paweł Skóra
III rok kulturoznawstwa, st. stacjonarne
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kolegium licencjackie 
w radomiu

O	Kolegium

K olegium licencjackie UMcs w radomiu zostało po-
wołane 25 kwietnia 2001 r. studia w kolegium prowa-
dzone są przez wydział Humanistyczny na kierunkach: 

Filologia polska, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, 
Historia, kulturoznawstwo oraz przez wydział Filozofii 
i socjologii na kierunkach: socjologia, Filozofia.

w celu ożywienia środowiska studenckiego kolegium, 
propagowania wśród studentów aktywności na rzecz społecz-
ności lokalnej, ukazywania twórczości literackiej studentów 
– samorząd studencki publikuje własne wydawnictwo z życia 
Uniwersytetu i kolegium – biuletyn „etykieta” . studenci za-
mieszczają również swoje artykuły oraz wiersze w lokalnych 
mediach. reprezentowali radom w finale „FaMa” w Świ-
noujściu, uczestniczyli w Mazowieckim Festiwalu artystów. 
w konkursie dziennikarskim zdobyli nagrodę i staż w „Ga-
zecie wyborczej”. prezentowali swoją twórczość na Wieczorze 
poezji na festiwalu Powstanie Sztuki w Mazowieckim centrum 
sztuki współczesnej w radomiu, gdzie gościem specjalnym 
studentów był jeden z najwybitniejszych polskich aktorów 
teatralnych i filmowych Wojciech Siemion. Biorą czynny 
udział w akcjach charytatywnych (Nie wszyscy mają mamę), 
społecznych, inicjowanych przez centrum krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa oraz centrum wolontariatu w radomiu. 
wspólnie ze studentami innych radomskich szkół wyższych 
corocznie przygotowują i uczestniczą w „wiośnie studenc-
kiej” i „drzwiach otwartych”. aktywnie działają w studenc-
kich kołach naukowych (koło Historyków, koło Bibliologicz-
no-Medioznawcze „k.oMedia”, koło naukowe epigrafików 
„exploratio” oraz koło socjologów „cedo”).

działalność naukowa zamiejscowego ośrodka dydaktycz-
nego UMcs, jakim jest kolegium w radomiu, z natury rze-
czy ściśle wiąże się z badaniami naukowymi prowadzonymi, 
między innymi, przez pracowników Uniwersytetu w lubli-
nie, co nie znaczy, że w kolegium nie ma przejawów życia 
naukowego. rozwija się ono we współpracy z miejscowymi 
instytucjami, głównie z radomskim towarzystwem na-
ukowym i archiwum państwowym. współdziałanie to za-
owocowało między innymi organizacją – jak dotąd pięciu 
– ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych 
ważnym wydarzeniom w radomiu i twórczości wybitnych 
osobistości, których życie związane było z naszym miastem. 
w przygotowaniu jest kolejna konferencja zaplanowana 
na 18–19 maja 2009 r.

Studia	na	Filologii	polskiej	–	cała	prawda

M arcin Ćwiek, student iii roku Filologii polskiej, 
w imieniu własnym i pozostałych członków redak-
cji „etykiety” mówi, że kierunek ten można ocenić 

z dwóch, zupełnie odmiennych, perspektyw: sposobu po-
dejścia maturzysty wybierającego się na studia zgodnie 
z zainteresowaniem, pasją bądź przez przypadek. 

jeśli filologia polska jest ową właśnie pasją nie jest się 
zawiedzionym. trzy lata błogiego oddawania się litera-
turze z odrobiną sztuki, retoryki i filozofii w tle – w sam 
raz dla urodzonego humanisty. jeśli trafia przez przypa-
dek to też nie narzeka: do sesji wystarczy czytać książki, 
a to każdy potrafi. 

Kolegium	tętni	życiem

W iele osób twierdzi, że na małej uczelni jest nud-
no. To całkowita nieprawda – mówią studenci so-
cjologii. Wybór studiów w Kolegium Licencjackim 

w Radomiu był najlepszą decyzją, jaką mogłem podjąć. 
Po pierwsze, mam blisko do domu. Po drugie, nie wydaję 
mnóstwa pieniędzy na studia poza miastem. Trzecie, to wy-
soki poziom w Kolegium. Zajęcia prowadzi przecież kadra 
uniwersytecka – uważa Przemysław Mleczkowski z iii 
roku socjologii.

Za największy „plus” nauki w Kolegium uważam małą licz-
bę studentów. Mamy zupełnie inny kontakt z wykładowcą, niż 
kiedy byłaby nas ponad setka. Zawsze możemy o coś zapytać, 
rozpocząć dyskusję. Dzięki temu na wykładzie nie jest nudno 
– mówi Marcin Kłys, kolega przemka z roku.

Życie studenckie w kolegium nie kończy się wraz z koń-
cem ostatniego wykładu. prężnie działa koło socjologicz-
ne „cedo”. Działalność Koła to przede wszystkim badania, 
ale nie tylko – opowiada Tomasz Dybalski, prezes „cedo”. 
Współpracujemy między innymi ze Słonecznym Domem 
Dziecka. Dla jego podopiecznych przeprowadzamy zbiórki 
niezbędnych rzeczy, upominków świątecznych,  – dodaje 
Kamila Garczyńska, wiceprezes koła. W grudniu zorgani-
zowaliśmy zbiórkę książek dla dzieci i młodzieży ze świetlicy 
MOPS. Udało nam się zebrać prawie tysiąc książek, dzięki 
czemu uruchomiona została biblioteka osiedlowa dla dzieci 
z bloków socjalnych. „CEDO” współpracuje również z Urzę-
dem Miejskim. Przeprowadzaliśmy np. badania na temat 
aspiracji edukacyjnych radomskich maturzystów i poziomu 
zadowolenia mieszkańców Radomia z komunikacji miejskiej 
– wyjaśnia tomasz dybalski. członkowie „cedo” zgod-
nie twierdzą, że działalność w kole to nie tylko zgłębia-
nie tajników socjologii. Na naszych spotkaniach oglądamy 
filmy, często wspólnie chodzimy na imprezy, organizujemy 
wyjazdy badawcze – wyliczają studenci. Jesteśmy również 
współorganizatorem „Dni Socjologa” w Lublinie, a przygo-
towana przez nas gra „Socjozagadka” była prawdziwym hi-
tem imprezy. Im dłużej studiuję w Kolegium, tym bardziej 
jestem przekonana, że dokonałam właściwego wyboru – ko-
mentuje Aleksandra Michalska.

kiedy pytamy studentów o zadowolenie ze studiów, 
nie znajdziemy osoby, która żałuje decyzji o podjęciu 
ich w kolegium licencjackim UMcs w radomiu. Młodym 
koleżankom i kolegom, którzy w tym roku będą wybierać 
studia, szczerze możemy polecić podjęcie studiów w naszym 
Kolegium – mówią zgodnie studenci.

uMcs sportem stoi…

Uniwersytet Marii curie-skłodowskiej to nie tylko 
największa uczelnia we wschodniej polsce, ale tak-
że uczelnia posiadających znakomitych sportowców 

i to nie tylko po tej stronie wisły. 
studenci UMcs mogą rozwijać swoje zainteresowa-

nia sportowe w ramach dwudziestu pięciu sekcji sporto-
wych klubu Uczelnianego azs. są to następujące sekcje: 
badminton, biegi przełajowe, brydż sportowy, ergometr 
wioślarski, judo kobiet i mężczyzn, karate shotokan, kick-
boxing, koszykówka kobiet i mężczyzn, lekka atletyka ko-
biet i mężczyzn, narciarstwo alpejskie, piłka nożna kobiet 
i mężczyzn, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, pływanie ko-
biet i mężczyzn, siatkówka kobiet i mężczyzn, snowboard, 
szachy, tenis stołowy, tenis, trójbój siłowy, wspinaczka 
sportowa, żeglarstwo. zajęcia w sekcjach prowadzą naj-
lepsi specjaliści z danej dyscypliny, w tym pracownicy 
centrum kultury Fizycznej UMcs. 

Sportowcy	UMCS	w	zawodach	regionalnych	
i	ogólnopolskich

S ekcje sportowe UMcs startują w wielu zawodach, 
zarówno wojewódzkich, jak i ogólnopolskich. pierw-
szym sprawdzianem formy są corocznie akademickie 

Mistrzostwa woj. lubelskiego. w blisko dwudziestu dys-
cyplinach rywalizują uczelnie z lublina i regionu. UMcs 
od wielu lat wygrywa te zawody z dużą przewagą. tak też 
stało się w roku akademickim 2007/2008 i na podsumo-
waniu tej imprezy, prof. dr hab. Stanisław Michałowski 
– prorektor UMcs ds. studenckich odebrał okazały pu-
char za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, zaś nasza 
najlepsze sekcje odebrały puchary i wyróżnienia za zajęcie 
trzech pierwszych miejsc. szczegółowe wyniki imprezy 
znajdują się na stronie www.azs.lublin.pl.

celem corocznych przygotowań naszych sportowców 
są akademickie Mistrzostwa polski. w tej imprezie bierze 
udział ponad 200 uczelni publicznych i niepublicznych 
z całej polski. ten największy w skali kraju system roz-
grywek przyciąga ponad 25 000 uczestników w każdym 
roku akademickim. reprezentanci UMcs od kilku już lat 
pną się coraz wyżej w klasyfikacji końcowej. w roku aka-
demickim 2007/2008 UMcs zajął trzecie miejsce wśród 
uniwersytetów i dziewiąte na ponad 200 sklasyfikowanych 
uczelni! doskonałe wyniki zanotowali snowboardziści, 
sekcja wspinaczki sportowej, piłkarki ręczne oraz szachi-
ści. na ten sukces złożyły się także dobre wyniki naszych 
pozostałych sekcji. także rok akademicki 2008/2009 roz-
począł się udanie dla sportowców UMcs. zdobyli srebrny 
medal wśród uniwersytetów oraz brązowy na ponad 50 
uczelni startujących w akademickich Mistrzostwach pol-
ski w szachach (Xii.2008 r., wrocław).

Klasyfikacja	generalna	Akademickich	
Mistrzostw	Polski	2007/2008	(uniwersytety):

1. Uniwersytet Warszawski 
2. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
3. Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin
4. Uniwersytet Gdański 
5. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 
6. Uniwersytet Warmiński- Mazurski, Olsztyn
7. Uniwersytet Szczeciński 
8. Uniwersytet Łódzki 
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
10. Uniwersytet Wrocławski 
11. Uniwersytet Śląski, Katowice 
12. Uniwersytet Rzeszowski 
13. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 
14. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
15. Uniwersytet w Białymstoku 
16. Uniwersytet Zielonogórski 
17. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
18. Uniwersytet Śląski, filia Cieszyn 
19. Uniwersytet Opolski

Sport	wyczynowy	na	UMCS

S port studencki UMcs to także sekcje wyczynowe, star-
tujące w ligach państwowych. obecnie z powodzeniem 
w ekstralidze szachowej występuje sekcja szachowa 

z arcymistrzami – Marcinem Dziubą i Grzegorzem Ga-
jewskim na czele. sekcja lekkiej atletyki występuje w i lidze, 

Klasyfikacja	końcowa	Akademickich	Mistrzostw	
Województwa	Lubelskiego	2007/2008:

1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

3 Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

4 Politechnika Lubelska

5 Uniwersytet Medyczny, Lublin

6 Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza 
im. W. Pola w Lublinie

7 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie

8 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

9 ZWWF, Biała Podlaska

10 PWSZ, Chełm

11 PWSZ im. Jana Pawła II, Biała Podlaska
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Drzwi Otwarte

natomiast sekcja koszykówki kobiet - w i lidze B. znakiem 
firmowym azs UMcs jest także piłka ręczna kobiet (i liga) 
i mężczyzn (ii liga). po więcej informacji o występach na-
szych zespołów zapraszam na www.azs.umcs.lublin.pl.

Stypendia	dla	najlepszych

N ajlepsi zawodnicy akademickich Mistrzostw polski, 
akademickich Mistrzostw woj. lubelskiego oraz re-
prezentanci UMcs w ligach państwowych mogą liczyć 

na stypendia sportowe. wysokość tego stypendium uzależ-
niona jest od osiągniętego wyniku sportowego i w roku aka-
demickim 2008/2009 wynosi maksymalnie 700 zł. jest więc 
o co się starać…

Baza	sportowa

K ompleks obiektów sportowych UMcs znajduje się 
niemalże w centrum miasteczka akademickiego, w po-
bliżu bazy dydaktycznej i akademików. akademicki 

ośrodek sportowy to trzy sale sportowe, pływalnia, dwie 
siłownie, ścianka wspinaczkowa, sala do sportów walki 
oraz sala do aerobiku. w campusie znajdują się także bo-
iska do siatkówki plażowej oraz nowe boisko wielofunkcyjne 
ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem. pomimo iż obiekty 
mają już swoje lata, są stale unowocześniane i remontowa-
ne. w tym roku zakończony zostanie remont pływalni, zaś 
UMcs czyni starania o budowę kolejnego boiska ze sztucz-
ną nawierzchnią.

Wychowanie	fizyczne	nie	musi	być	nudne!

M ówiąc o sporcie studenckim nie sposób zapomnieć 
o – niezbyt lubianych przez licealistów – obowiąz-
kowych zajęciach z wychowania fizycznego. wyda-

je się, że największym mankamentem zajęć z wychowa-

nia fizycznego jest nie tyle ich obligatoryjność, ile przede 
wszystkim sposób ich prowadzenia. właśnie podczas zajęć 
z w-f w liceum irytowało mnie, że prowadzący chciał z nas 
zrobić specjalistów we wszystkich dyscyplinach. wiado-
mo też, że nie wszystkich interesuje stanie na rękach, bie-
gi, czy np. któraś z gier zespołowych. i to nie tylko kwe-
stia „lubię nie lubię”, ale także – a może przede wszystkim 
– kwestia możliwości i predyspozycji. 

centrum kultury Fizycznej UMcs wprawdzie dwa lata 
temu wprowadziło nowy system prowadzenia zajęć, który 
umożliwia studentom wybór dyscypliny oraz dogodnej 
godziny zajęć. oferta zawiera nie tylko standardowe dys-
cypliny sportowe, jak piłka nożna, koszykówka siatkówka, 
tenis stołowy czy pływanie. wychodząc naprzeciw potrze-
bom naszych studentów, prowadzone są zajęcia z aerobi-
ku, fitness, tańca towarzyskiego, sportów walki, technik 
samoobrony, wspinaczki sportowej. korzystając ze spraw-
dzonych wzorców kilku największych uczelni w polsce, 
zapisy na zajęcia wychowania fizycznego odbywają się 
w formie elektronicznej.

Co	na	temat	możliwości	rozwoju	sportowych	zainte-
resowań	na	UMCS	sądzą	sami	studenci?

Dawid Malinowski: Jako student IV roku administracji 
i członek sekcji lekkiej atletyki mogę powiedzieć, że sportowe 
życie akademickie jest dość urozmaicone. Uprawianie jed-
nej dyscypliny sportu nie przeszkadza mi w uczestniczeniu 
z sukcesami w zajęciach ergometru wioślarskiego czy, dla 
rozrywki, w sekcji tańca towarzyskiego albo we wspinaczce. 
Przekłada to się oczywiście na poznawanie wielu nowych 
osób. Poza dużą ilością wydarzeń sportowych, możliwo-
ściami wielu wyjazdów na zawody i obozy w różne zakątki 
Polski, dużym atutem są stypendia sportowe, co znacznie 
pomaga łączyć studia z uprawianiem sportu i podwyższa 
standard życia żaka.
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Wszystko	o	rekrutacji	na	UMCS	

www.irk.umcs.lublin.pl

Przydatne	informacje

Adresy	i	telefony: 
Uniwersytet	Marii	Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie 
Pl.	M.	Curie-Skłodowskiej	5,	20-031	Lublin 

www.umcs.lublin.pl
Centrala	tel.:	+48	(81)	537	51	00 
fax:	+48	(81)	533	36	69,	537	51	02,	telex:	0643223

Konsultacje	merytoryczne

Dział	Toku	Studiów 
rekrutacja@umcs.lublin.pl 
tel.:	+48	(81)	537	51	22	

Konsultacje	techniczne

Biuro	Rekrutacji	UMCS 
rekrutacja09@umcs.pl 
tel.:	+48	(81)	537	58	70




