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RAFALPANAS 
Jutro pocz^tek nowego 

roku akademickiego. Naj-
wi^cej zmian czeka s tu-
dentow Uniwers3^etu Me-
dycznego. W gmachu przy 
ulicy Jaczewskiego 8 trwa od 
sierpnia remont generalny. 
Jego koszt to 25 mln zL Za-
klady i katedry z Collegium 
Pathologicum (Farmakologii 
Klinicznej, Medycyny S^do-
wej, Patofizjologii, Patomor-
fologii Klinicznej) przeniosly 
si^ do tymczasowej siedziby 
przy ulicy Ceramicznej 1. 
Tarn tez b^d^ odbywac si^ od 
pazdziernika zaj^cia. Nato-
miast Samodzielna Pracow-
nia Biologii Medycznej ulo-
kowaia si^ przy ul. Chodzki 
6. 

- Remonty wi^z^ si^ z du-
zymi uci^zliwosciami, ale 
przynios^ efekty na miar^ 
XXI wieku. B^d^ o wiele lep-
sze warunki do pracy i prze-
kazywania wiedzy - tluma-
czy\A^odzimierz Matysiak, 
rzecznik prasowy uczelni. 
Roboty w Collegium Patho
logicum maj^ potrwac do 
konca 2014 roku. 

Uniwersytet Przyrodni-
czy przyjmie s t u d e n t o w 
w okazalym Centrum Inno-
wacyjno-Wdrozeniowym 
Nowych Technik i Techno-
logii w Inzynierii Rolniczej 
przy ul. Gl^bokiej 28 w Lu-
blinie. Naukowcy przepro-
wadzali si^ tam w wakacje. 
W nowym gmachu znala-
zlo si^ 17 j ednos tek uni -
wersytetu, m. in. Studium 

Praktycznej Nauki J^zykow 
Obcych oraz katedry: Ma-
tematyki, Energetyki i Po-
jazdow, Maszyn i Urz^dzen 
Rolniczych. Na Gl^bok^ 
trafi niemal caly Wydzial In
zynierii Produkcji. Labora-
toria, pracownie badawcze, 
sale wykladowe zaj^ly 1250 
mkw. Centrum. 

Na s tudentow czeka juz 
Wschodn ie Innowacyjne 
Centrum Architektury Poli
techniki Lubelskiej przy ulicy 
Nadbystrzyckiej 40. Wykla-
dowcy i studenci architektu
ry i urbanistyki skorzystaj^ 
z 6-kondygnacyjnego budyn-
ku „przytulonego" do gma
chu Wydzialu Budownictwa 
i Architektury. To nowocze-
snie pomyslany i wykonany 
budynek z m. in. kompute-

rowo sterowanymi zaluzja-
mi, ktore reaguj^ rowniez 
na warunki pogodowe, ska-
nerem do trojwymiarowego 
skanowania budynkow, aul^ 
z widokiem na panorama Lu
blina oraz pracowni^ do pro-
jektowania, rzezby, rysunku, 
grafiki komputerowej, ma-
larstwa. Przy projektowaniu 
Centrum pomagali studenci 
PL. 

I na koniec wazna infor-
macja dla studentow Wyzszej 
Szkoly Nauk Spolecznych. 
Ich uczelnia ma now^ siedzi
by przy ul. Zamojskiej przy 
skrzyzowaniu z ul. Rusalki. 
W poprzednich latach za-
jycia odbywaly siy w dwoch 
miejscach w Lublinie: przy 
ulicach Obrohcow Pokoju 
iOlchowej. 


