
Akademickie Chiny 
na PoKtechnice Lubelskiej 
Politechnika Lubelska proponuje swo-
im studentom nowy kurs j^zykowy. 
Chihskiego. Uczelnia zapowiada sci-
slejszq wspofpracQ ze szkotami wyz-
szymi Pafistwa Srodka. 
Zhpisy na kurs j^zyka chinskiego roz-
pocz^ty si§ przed kilkoma dniami. 
Udzial jest bezplatny. Uczestnicy mu-
szq jednak znac j^zyk angielski. 

- Przyznam, ze zainteresowanie 
nas zaskoczylo - mowi Marcin Zuk, ko-
ordynator biura wymiany mi^dzyna-
rodowej PolitechnM Lubelskiej. - Zglo-
silo si§ okolo 50 osob. Polowa to stu-
denci, a polowa pracownicy. 

„Kurs j^zykowy", o ktorym Poli
technika informuje na swojej stronie, 
to jednak sformulowanie nieco na wy-
rost. Bo ma on trwac niespelna mie-
sî c. Chodzi o to, by uczestnicy oprocz 
podstaw j^zykowych otrzymali tez 
podstawow^ wiedz? na temat kultury 
Chin. Lektorem, ktoiy poprowadzi za-
jeeia, jest Teng Guofeng, pracownica 

Biura Wymiany Mi^dzynarodowej 
w Lanzhou University. Na Politechni-
ce Lubelskiej odbywa staz, ktory po-
trwadogrudnia. 

W polowie pazdziemika Politechni
ka odwiedzila delegacja z innej chihskiej 
uczelni - Hunan Normal University 
z Changsha w srodkowych Chinach. Lu
belska uczelnia zawarla z ni^ porozu-
mienie, nieco podobne do tego, ktore 
ma z Lanzhou University. Chodzi o wy
miany studentow i pracownikow oraz 
wspolprac^ naukow^ Wkrotce do Lub-
lina przyjedzie kolejna delegacja chin-
ska -19 listopada PL odwiedzq urz^dni-
cy z prowincji Hunan zajmuj^ si§ nad-
zorem nad szkolnictwem wyzszym. 

- Chcemy rozwijac kontakty z Chi-
nami, liczymy na studentow z tego kra-
ju - mowi Zuk. - Najpierw jednak uru-
chomimy studia w j^zyku angielskim. 
Nie powinno bye z tym problemu, bo 
wszystkie wydziaJy oferuj^ juz zaĵ cia 
po angielsku. 

Do tej pory jedynq uczelni^ w Lub-
linie, ktora oferowala studentom na-
uk§ chihskiego, byl KUL. Uruchomio-
ny w tym roku akademickim kierunek 
sinologia okazal si§ najpopulamiejszy 
podczas rekrutacji. O studentow 
z Chin zabiega Uniwersytet Medycz-
ny, uczelnia czeka na przedstawiciela 
chihskiego ministerstwa edukacji. Ma 
on ocenic warunki do studiowania. 
Uniwersytet liczy, ze w przyszljrm ro
ku nauk§ na kierunku lekarskim i le-
karsko-dentystycznym rozpocznie 
50 Chinczykow. 

Z kolei UMCS w pazdzierniku 
podpisal umow§ z Lwowsk^ Narodo-
W4 Akademiq Sztuki we Lwowie oraz 
Mi^dzynarodowym Centrum Sztu
ki w Handzhongu „Art. Museum". 
Porozumienie dotyczyc ma wymia
ny studentow i pracownikow uczel
ni, wspolpracy badawczej i dydak-
tycznej. o 
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