
Uczelnie kusz^ 
LUBLIN Na uaelniach zaczyna si? kuszenie ofertq edukacyjnq potencjalnych 
przyszlych studentow. Jutro Drzwi Otwarte zorganizuje Uniwersytet Przyrodniczy, 
zaraz po ninfi swoje imprezy planujq pozostale szkoly wyzsze. Nowosc szykuje KUL 
- zaprosi maturzystow na Dzieii Wiosny. 

: TOMASZMACiUSZCZAK 
: Uniwersytet Przyrodniczy za-
: prasza maturzystow juz jutro 
: od godziny 10. W programie 
J jest mi^dzy innymi prezen-
: tacja oferty edukacyjnej , 
J stoiska poszczegolnych wy~ 
: dzialow, na ktorych b^d^ od-
J bywaly si^ pokazy naukowe 
: oraz warsztaty Na te ostatnie 
5 prowadzone byly zapisy, po-
:; zostaly juz tylko pojedyncze 
J woine miejsca dla osob indy-
: widualnych. 
J ~ Wi^kszosc wydarzeh b^-
: dziemialamiejscewnaszym 
; glownym obiekcie przy ul. 
: Akademickiej, ale w tynj roku 
: po raz pierwszy rozszerzy-
: lismy imprezy o nasze inne 
: budynki rozsiane po calym 
: miescie. Mozna b^dzie wy-
J brae si^ na C^l^bok^, Skrom-
: n^, Leszczynskiego oraz na 
J Felin - mowi Anna Wozniak, 
: kierownikDzialuOrganizacji 
: StudiowUE 
: W ubieglym roku o indeks 
: ubiegalo si^ tu 10 tys. osob. 
: Na pierwszy rok przyj^to dwa 

tysi^ce studentow. Najwi^cej 
ch^tnych bylo na wetery-
nariQ, geodezj^ i kartografi^ 
oraz dietetyk?. Sporym za-
interesowaniem cieszyly si^ 
tez dwa nowe kierunki: be-
hawiorystyka zwierz^t oraz 
zieiarstwo i terapie roslinne. 
- To kierunki unikalne w skali 
kraju, na ktore chcieli si^ do-
stac kandydaci z calej Polski 
- mowi Anna Wozniak Wtym 
roku nowosci^ na UP ma bye 
inzynieria przemyslu spo-
zywczego. 
Imiitezkusz^ 
* W przysz lym tygodn iu 
swoje imprezy zorganizuje az 
trzy uczelnie. Jako pierwsza, 
w czwartek 20 marca matu
rzystow zaprosi Poiitechnika 
Lubelska. W programie s^ 
m. in. spotkania na poszcze
golnych wydzialach. - Te-
goroczna akcja ma pokazac 
kandydatom potencjal na-
szych jednostek, ale oczami 
studentow. Oni b^d^ prze-
wodnikami po sciezkach ich 

dzialalnosci naukowej i dy-
daktycznej - mowi Agnieszka 
Kluska, kierownik Biura Roz-
woju, Promocji i Kooperacji 
PL. 
* Dzieh pozniej Drzwi Otwar
te zorganizuje UMCS. Oprocz 
prezentacji oferty edukacyj
nej, kulturalnej i sportowej 
przewidziano takze program 
artystyczny (m. in. wieczor 
kabaretowy z udzialem ka-
baretow Smile i No Potatoes) 
oraz grQ miejsk^. 
* Tego samego dnia swoje 
imprezy planuje KUL, ktory 
zamiast tradycyjnych dni 
otwartych zorganizuje Dzieh 
Wiosny pod haslem „Zako-
chaj si^ w KUL na wiosny". 
Zwiehczeniem imprezy b^-
dzie Noc w KULuarach. W jej 
ramach zaplanowano m. in. 
nocny spacer po uczelni, czy 
projekcj^ filmu podroznicze-
go„18r'. 
* Jako ostatni maturzystow 
zaprosi Uniwersytet Medycz-
ny. Dzieh Otwartych Drzwi 
odb^dzie si^ tam 26 marca. 


