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W roku akademickim 2014/15 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie uruchamia nowe studia      
przyrodniczo-technologiczne pierwszego stopnia z językiem wykładowym angielskim . Ten nowy 
kierunek  

SCIENSCIENSCIENSCIENCE AND TECHNOLOGYCE AND TECHNOLOGYCE AND TECHNOLOGYCE AND TECHNOLOGY    
stanowi unikaln ą ofert ę edukacyjn ą dla absolwentów szkół średnich z naszego regionu i 
obcokrajowców z kart ą Polaka, dla których te studia b ędą bezpłatne. Równolegle na tym kierunku b ędą 
studiowali  cudzoziemcy, którzy b ędą płaci ć za naukę. 

 
Maturzysto, nie musisz ju Ŝ dziś decydowa ć, kim chcesz by ć i jak ą chcesz wybra ć specjalizacj ę. 
Na naszych studiach zdob ędziesz solidny zasób wiedzy z nauk biologicznych, c hemicznych, fizycznych, 
informatycznych, matematycznych i technologicznych,  który pozwoli na dalsze studia II-stopnia na 
wybranym przez Ciebie specjalistycznym kierunku na uczelni krajowej lub zagranicznej.  
 

Program naszych studiów jest w pełni kompatybilny z programami tego typu studiów na czołowych 
uczelniach zachodnich. Po naszych anglojęzycznych studiach uzyskasz tytuł zawodowy licencjata 
(Bachelor of Science), który otworzy Ci drzwi do dalszej nauki na studiach drugiego stopnia (graduate 
studies) na wydziałach przyrodniczych lub technicznych uczelni krajowych lub zagranicznych. Studia na 
zachodnich uczelniach są kosztowne, więc moŜe lepiej zacząć naukę w kraju a potem przenieść się na 
Oxford czy Cambridge, studiować tam dwa lata i dostać taki sam dyplom, jak po pięcioletnich studiach? 

Absolwenci studiów I-stopnia S&T mog ą być zatrudnieni przy badaniach naukowych i in Ŝynierskich w 
dziedzinach zwi ązanych z nowoczesnymi technologiami wymagaj ącymi du Ŝej wiedzy o zjawiskach 
biologicznych, chemicznych, czy fizycznych, w przem ysłowych laboratoriach badawczych, fizyce medycznej , 
czy nauczaniu. Nabyta w czasie studiów umiej ętność rozwi ązywania problemów oraz biegło ść w obliczeniach 
analitycznych i komputerowych, znajomo ść programowania komputerów i grafiki komputerowej uc zyni ą 
absolwentów kierunku S&T atrakcyjnymi dla przyszłyc h pracodawców działaj ących w finansach i 
zarządzaniu, mediach, czy technologiach informatycznych.  

Z pewno ścią przekonacie si ę teŜ, Ŝe 

 

Study in Lublin is coolStudy in Lublin is coolStudy in Lublin is coolStudy in Lublin is cool    !!!! 

 

* Więcej informacji na stronie    http://www.umcs.pl/en/studies-in-english,1513.htm , 
  Elektroniczne zapisy Polaków na te studia http://irk.umcs.pl/pl/kandydat.htm   (od 31.03.2014) 


