WYDARZENIA

Skorzystaj z zimowej

oferty naukowej

EDUKACJA Kolejne lubelskie szkoly wyzsze ruszajq z zimowq rekrutacjq na studia. To okazja m.in. dIa tych,
ktorzy po obronie licencjatu zrobili sobie przerw?.
MItOSZ BEDNARCZYK

Trwa elektroniczna rekrutacja kandydatow na Politechnice Lubelskiej. W oferciejestkilkanasciekienmkow
studiow dziennych i zaocznych, m.in. informatyka, mechanika i budowa maszyn,
transport czy zarzqdzanie.
Wszystkie w trybie uzupelniaj^cych studiow magisterskich.
- To oferta dla absolwentow studiow licencjackich,
ktorzy chcq uzyskac tytul
magistra - mowi Iwona Czaj kowska-Deneka, rzecznikPL.
- Dla tych, ktorzy mieli przerw§, a teraz chc^ dokohczyc
studia. Albo dopiero teraz
broniq prace licencjackie.
- Studia II stopnia umozliwi^ Ci uzyskanie specjali-

stycznej wiedzy i przygotuj^
do pracy wzawodzie. Nauka
trwa trzy lub cztery semestry
i kohczy siq obron^ pracy
magisterskiej - zach^ca
uczelnia. Kandydaci maj^
czas do 3 lutego.
Teraz do politechniki dol^czaj^ kolejne uczelnie.
Zapisy wlasnie rozpocz^l
lubelski Uniwersytet Przyrodniczy. Tu rowniez do
wyboru jest kilkanascie kierunkow uzupelniaj^cych
studiow magisterskich,
m.in. rolnictwo, hipologia
i jezdziectwo, ochrona srodowiska, architektura krajobrazu, ogrodnictwo czy
biotechnologia. tez dwie
nowosci: ochrona roslin
i kontrola fitosanistarna
oraz behawiorystyka zwie-

rz^t. Ten drugi kierunek,
nazywany potocznie psychologic zwierz^t, jest jedynym takim w kraju.
- Podpatrzylam to w Szkocji i staralam si^, zeby uruchomic taki kierunek u nas.
Wreszcie siq udalo - mowila nam prof. Maria Tietze,
kierownik Katedry Etologii
i Podstaw Technologii Produkcji Zwierz^cej na UP, gdy
zapadla decyzja o stworzeniu behawiorystyki w Lublinie.
Rekrutuje tez lubelska
Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji. Tu na kandydatow
czeka logistyka (studia licencjackie) i transport (uzupetniaj^ce magisterskie). Z kolei
wWyzszej Szkole Przedsi?biorczosci i Administracji

w Lublinie mozna si^ jeszcze
dopisac do grup, ktore rozpocz^ly studia licencjacie od
pazdziernika.
Lada dzieii zimow^ rekrutacj? rozpocznie Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej. - Na niestacjonarne
studia dla absolwentow
kolegiow nauczycielskich.
Kierunki to filologie: polska,
angielska i germahska, praca
socjalna, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz pedagogika - zapowiada Aneta Sliwinska
z biura prasowego UMCS.
- B^dziemy takze prowadzic
zapisy na 2-semestralne studia podyplomowe z rachunkowosci.
Te zaczn^ si? na przeiomie
styczniai lutego.

