
W marcu 2010 roku  Uniwersytet Marii Curie Sk adowskiej zorganizowa   w  murach

swej uczelni Dni Otwarte.  Zjechali si  na nie liceali ci z ró nych stron Polski, w ród nich

tak e  uczniowie naszej szko y. Ca a impreza by a dok adnie przygotowana, tak aby ka dy

spo ród  kierunków proponowanych przez UMCS móg  znale  co  dla siebie.  Studenci

lubelscy przyj li swych go ci bardzo mi o, przekazuj c im istotne wskazówki i rady co do

okre lonych kierunków studiów.  Mi a i przyjacielska atmosfera , panuj ca na tej uczelni

sprawi a, i  wielu uczniów naszej szko y  zadeklarowa o ch  studiowania w tym miejscu.

UMCS oferuje studentom wiele ró nych kierunków studiów, zarówno dla humanistów

jak i zwolenników przedmiotów cis ych, a tak e artystów. Bogaty wybór daje licealistom

mo liwo  dokonania trafnego wyboru swej przysz ej drogi yciowej. Podczas Dni Otwartych

ka dy móg  wybra  spo ród szerokiej gamy tematów te wyk ady, które dla niego wydawa y

si  najciekawsze.

Uczestnicz c  w tej imprezie dowiedzia am si  wielu ciekawych rzeczy na temat ycia

studenckiego w Lublinie.  Jest ono bardzo udane, czego dowodem byli u miechni ci i pe ni

ycia studenci UMCS, zach caj cy nas – licealistów, do studiowania na swej uczelni.

Rozdawali nam mas  ulotek, informatorów i innych tego typu rzeczy, które okaza y si

bardzo przydatne.

Uczelnia oferuje wiele ró nych form rozrywki, jedn  z nich jest dzia aj ca obok

Chatka aka . Organizowane s  tam przeró ne koncerty, projekcje filmowe, czy chocia by

próby artystyczne zespo ów dzia aj cych w Chatce. Inne formy rozrywki to np. liczne ko a

taneczne, aktorskie, sportowe, czy naukowe.  Warto wspomnie  tak e o tym, e uczelnia

umo liwia studentom nauk  poza granicami kraju, w ramach programu Erasmus. Wszystkie

te oferty i atrakcje zwi zane z uczeniem si  pomagaj    studentom kszta towa  swoj

przysz , rozwija  swoje zainteresowania i mi o sp dza  czas.

Wed ug mnie UMCS jest bardzo dobr  uczelni  dla ludzi, którzy chc  rozwija  swoje

talenty i upodobania, a tak e studiowa   w mi ej, niemal rodzinnej atmosferze. Studenci s

tutaj bardzo przyja nie nastawieni do wszystkich , tryskaj  energi  i ciesz  si yciem. Jak do

tej pory UMCS jest moj  ulubion  uczelni , spo ród tych, które oferuje Lublin. Wi cej

informacji na temat tej uczelni mo na uzyska  na stronie internetowej: www.umcs.lublin.pl.
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