
Dnia  19  marca  2010r.  ja  ,moja  klasa  II  „F”  oraz  klasa  III  „D”   wzi li my  udzia

w wycieczce do Lublina na Dni Otwarte UMCS - Wydzia  Humanistyczny. Naszymi

opiekunkami by y: Pani Profesor Dorota Dorosz, Pani Profesor Teodora Gniewek oraz Pani

Profesor Jadwiga Oleszek.

Gdy dojechali my na miejsce przyznany nam zosta  przewodnik, który oprowadza  nas po

tej e uczelni. Ka dy z nas dosta  specjalne INDEKSY, do których wpisywano tytu y

wyk adów w jakich uczestniczyli my. By y to kolejno:

1. Kim jest logopeda?

2. Filologia polska: wspó czesno , scenariusze przysz ci, projekty kszta cenia.

3. Polonista w mediach.

4. W wiecie teatru.

Bez problemu mogli my tak e uzyska  informacje m.in. na temat rekrutacji, przebiegu

studiów, mo liwo ciach po uko czeniu danego kierunku studiów i wiele innych. Udzielali

nam ich nie tylko studenci ale tak e wyk adowcy oraz Przedstawiciele W adz UMCS.

Ciekawym punktem ca ej wycieczki by  konkurs, w którym g ówn  nagrod  stanowi  rower.

Je li chodzi o mnie, to postanowi am wzi  udzia  w tej wycieczce, poniewa

interesuj  mnie studia na kierunkach: FOLOLOGIA ROSYJSKA i ROSJOZNAWSTWO.

Dowiedzia am si , i  studia w zakresie rosjoznawstwa przygotowuj specjalistów w zakresie

wielop aszczyznowej wspó pracy mi dzy Polsk  i Rosj , w szczególno ci w dziedzinie

stosunków politycznych, kulturalnych i o wiatowych. Absolwenci mog  znale  zatrudnienie

jako analitycy, komentatorzy ycia politycznego, spo ecznego i kulturalnego Rosji, doradcy

w ró nych firmach, wspó pracuj cych z Rosj , dziennikarze i eksperci w rodkach masowego

przekazu, piloci wycieczek zagranicznych(po zdobyciu odpowiednich uprawnie ),t umacze

zyka rosyjskiego(po studiach II stopnia),a tak e nauczyciele(po uko czeniu specjalizacji

nauczycielskiej).Uczelnia oferuje tak e podj cie studiów m.in w Instytucie J zyka

Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie, Moskiewskim Uniwersytecie Pa stwowym im.

M. W. omonosowa oraz Bria skim  Uniwersytecie Pa stwowym. Atrakcyjne s  tak e

wyjazdy na wakacyjne obozy j zykowe w Rosji, Bu garii , Bia orusi oraz mo liwo

uczestnictwa w studenckim ruchu naukowym( m.in. Ko o Naukowe Rusycystów).

Ucieszy o mnie to, i  po uko czeniu tych kierunków, w przysz ci, b  mog a

znale  prac  w tak wielu ró norodnych dziedzinach. Moim zdaniem UMCS w Lublinie

gwarantuje solidn nauk  na wysokim poziomie, w mi ej , w pe ni sprzyjaj cej studentom

atmosferze. Uwa am, e wyjazd w pe ni si  uda . Zach cam do odwiedzin UMCS w czasie

Dni Otwartych ju  za rok. Polecam!  Naprawd  warto!
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