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Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie od siedemnastu lat ksztatcq si^ obcokrajowcy. Z roku na rok jest ich wiqcej 

Majq indeks i paszport 
EDUKACJA Na lubelskich uaelniach przybywa studentow z zagranicy. Kilka tysiecy obcokrajowcow to dla 
naszych szkotwyzszych sposob na zniwelowanie skutkow nizu demografianego 

RAFALPANAS 

D rzy jecha lem t u t a j 
glownie dlatego, ze 
mam polskie korze-
nie, chcialem zoba-

czyc kraj swoich przodkow. 
Polska jest w Unii Europej-
skiej, a to znaczy, ze b^d^ 
mial europejski dyplom 
- tlumaczy Sergii Pavlunik 
z Ukrainy, ktory studiuje 
informatyk^ na Politechni-
ce Lubelskiej. I dodaje: No 
i jest to po prostu ciekawe: 
pojechac do innego kraju, 
poznac nowych ludzi i ich 
zwyczaje. 

Sergii nalezy do rosn^cej 
armii obcokrajowcow, kto-
rzy chc^ studiowac na lubel
skich uczelniach. Tych z bo-
gatszych krajow przyci^gaj^ 
nizsze koszty studiow. A dla 
uczelni zagraniczni studen-
ci to szansa na oslabienie 
niszczycielskiego wplywu 
nizu demograficznego. 

Przedstawiciele UMCS 
szukal i kandydatow na 
Wschodzie. - Na Ukrainie, 
w tamtejszych szkolach sred-
nich, gimnazjach zrobilismy 

600 
obcokrajowcow studiuje na UMCS 

13 
z tylu panstw pochodẑ  

1250 
obcokrajowcow studiuje na 
Uniwersytecie Medycznym 

59 
z tylu panstw pochodẑ  

otwarte wyklady i warsztaty 
dla przyszlych studentow 
- mowi prof. Urszula Bobryk, 
prorektor UMCS ds. studenc-
kich. 

Obcokrajowcy najch^tniej 
wybierali stosunJd mi^dzyna-
rodowe, turystyk^ i rekreacj^ 
oraz filologi^ angielsk^. 

- Troche gonimy Uniwer-
sytet Medyczny, jesli chodzi 
o obcokrajowcow - mowi 
prof. Stanislaw Michalowski, 
rektorUMCS. 

Uniwersytet Medyczny 
jest rekordzist^. - Siedem-
nastoletnie doswiadczenie 
w ksztalceniu angloJQzycz-
nym sprawilo, ze z roku na 
roku zwi^kszamy liczb^ ob-
cokrajowcow pragn^cych 
zdobywac wiedzQ lekarsk^ 
wlasnie na Uniwersytecie 
M e d y c z n y m w L u b l i n i e 
- mowil na rozpocz^ciu roku 
akademickiego rektor, prof. 
Andrzej Drop. Przypomnial, 
ze w kraju U M pod wzgl^-
dem tzw. umi^dzynarodo-
wienia ma 13 miejsce na sto 
ocenianych uczelni publicz-
nych. 

Obcokra jowcow przy
bywa rowniez na innych 
uczelniach. Na Politechnice 
Lubelskiej jest ich ok. 150, 
przede wszystkim z Ukrainy 
i Bialorusi. - Studiuje glownie 
na kierunkach: zarz^dzanie, 
budownictwo, architektura 
- wylicza Iwona Czajkow-
ska-Deneka, rzeczniczka PL. 
W ubieglym roku zagranicz-
nych studentow bylo 39. 

Ukraihcy i Bialorusini do-
minuj^ wsrod 55 zagranicz-

nych studentow Uniwersy-
tetu Przyrodniczego. Tam 
obcokrajowcy najch^tniej 
wybieraj^ m. in . turystyk^ 
i rekreacj^, architektura kra-
jobrazu oraz technologic 
zywnosci i zywienie czlo-
wieka. 

KUL wybralo 516 studen
tow z zagranicy (302 uczy siQ 
stacjonarnie). - To najcz^-
sciej Ukraihcy, Bialorusini, 
Slowacy, Hiszpanie, Niemcy 
i Wlosi. Od kilku lat ich liczba 
utrzymuje si^ na podobnym 
poziomie - mowi Lidia Ja-
skula, rzecznik prasowy KUL. 
Ksztalc^ si^ m. in. na prawie 
kanonicznym, teologii oraz 
psychologii. 

Studentow z zagranicy 
mogloby przyjezdzac do Lu-
blina wi^cej. - Problemem 
jest roczna oplata 2 tys. euro 
ustalona przez minister-
stwo. Dlaprzeci^tnej ukraih-
skiej rodziny to duza kwota 
- mowi rektor Michalowski. 
Cz^sc studentow zagranicz-
nych ma Karty Polaka i na 
nauk^ dostajc rz^dowe sty-
pendia. 


