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materiał ilus tracyjny

Studenci UMCS narzekają na ciągłe korekty planów
zajęć. Uczelnia przeprasza studentów, że do tego
doszło. »

UMCS przeprasza studentów za zmiany w planach zajęć
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uczelnie w lublinie

UMCS ma supermikroskop za 17 mln zł (ZDJĘCIA)

KOS Kurier Lubelski A ktualizac ja 2012-09-27 20:23:58

Potężny mikroskop elektronowy "Titan" kosztujący, bagatela, 17 milionów zł jest częścią
Laboratorium Mikroskopii Elektronowej. Działalność laboratorium zainaugurowano w
czwartek na Wydziale Chemii UMCS. - Zaledwie kilka ośrodków w kraju posiada sprzęt
porównywalnej klasy - mówią z dumą pracownicy lubelskiej uczelni. »

Tagi: supermikroskop na umcs  wydzial chemii umcs

UMCS: Rekord frekwencji na egzaminie na Jazz i muzykę
estradową (ZDJĘCIA)

Ilona Leć Kurier Lubelski A ktualizac ja 2012-07-02 21:00:06

W poniedziałek na UMCS-ie ruszyły pierwsze egzaminy praktyczne na studia. Rozpoczęły je
przesłuchania na Jazz i muzykę estradową, najbardziej oblegany kierunek na uczelni. W
ubiegłym roku o jeden indeks walczyło tam osiem osób. W tym roku rekord został pobity i na

10 miejsc było już prawie 100 chętnych. Od godz. 10 w siedzibie Instytutu Muzyki na ul. Kraśnickiej trwały się
przesłuchania. Przyszli adepci Jazzu i muzyki estradowej, grali na instrumentach i popisywali się wokalnymi
umiejętnościami. »
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www kurierlubelski egzamin na umcs  wydział artystyczny umcs

Studenci prawa UMCS uroczyście zakończyli 5 lat nauki
(FOTO)

Ilona Leć Kurier Lubelski A ktualizac ja 2012-06-10 16:21:19

Na uroczyste "Absolutoria 2012" do auli Wydziału Prawa i Administracji UMCS przybyło
kilkudziesięciu żaków w odświętnych togach i biretach. Wraz z nimi pojawili się rodzice oraz
znajomi. »
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UMCS w Lublinie dostał 6 mln złotych dotacji

IL Kurier Lubelski A ktualizac ja 2012-05-08 20:18:18

- To nasza uczelnia jako jedyna w Lublinie uzyskała taką dotację. Dla nas to ogromny sukces
i wyróżnienie - przyznaje Anna Guzowska, rzecznik UMCS. Dzisiaj (wtorek) Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie podało wyniki konkursu, przeprowadzonego w
ramach priorytetu "Szkolnictwo wyższe i nauka" - działanie "Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni" finansowanego przez UE. Po raz pierwszy uczelnie w Polsce mogły

dostać pieniądze na wdrażanie strategii rozwoju, zarządzanie jakością uczelni oraz podnoszenie kompetencji kadry
kierowniczej. Jako jedyny w Lublinie, dotację otrzyma UMCS. »

Tagi: 6 mln dla umcs  UMCS Lublin  dotacja dla umcs  dotacja dla umcs lublin  dotacje ue

UMCS: Prof. Michałowski jedynym kandydatem na rektora

Ilona Leć Kurier Lubelski A ktualizac ja 2012-04-17 10:32:51

Kolejne wybory władz na lubelskich uczelniach budzą coraz większe emocje. Wielkim
zaskoczeniem okazała się rezygnacja ze startu w wyborach na rektora UMCS prof. Andrzeja
Dąbrowskiego, który kieruje uczelnią od 2008 roku. Jedyną osobą, która może zastąpić
obecnego rektora na tym stanowisku, okazał się profesor Stanisław Michałowski, prorektor
ds. studenckich. »

Tagi: kandydaci na rektora UMCS  michałowski umcs  mojak ryszard

profesor Stanisław Michałowski  stanisław michałowski umcs  wybory rektora UMCS

Prof. Michałowski jedynym kandydatem na rektora UMCS

KOS Kurier Lubelski A ktualizac ja 2012-04-12 22:21:52

Prof. Stanisław Michałowski jest jedynym kandydatem na stanowisko rektora UMCS.
Zgłoszenia kandydatów były przyjmowane do czwartku, do godz. 14. »
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UMCS: Kto będzie kandydował na stanowisko rektora?

Maria Krzos Kurier Lubelski A ktualizac ja 2012-04-12 11:33:51

W czwartek poznamy nazwiska kandydatów na rektora UMCS. Na przedwyborczej giełdzie
pojawiają się dwa nazwiska - prof. Andrzeja Dąbrowskiego, obecnego rektora oraz prof.
Stanisława Michałowskiego, związanego z Wydziałem Politologii, w chwili obecnej prorektora
ds. studenckich UMCS. »

Tagi: Kurier Lubelski  kandydaci na rektora UMCS  kto rektorem umcs  umcs lublin rektor
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Dwóch naukowców z Lublina wyjedzie na badania za granicę

IL Kurier Lubelski A ktualizac ja 2012-03-15 18:22:08

Rusza druga edycja rządowego programu szkoleniowego "Top 500 Innovators". Jego celem jest wyszukanie
utalentowanych i pełnych pasji naukowców, którzy dzięki dwumiesięcznym stażom w najlepszych ośrodkach świata
będą mogli uczyć się i prowadzić badania. Finalistami II edycji z Lublina zostali: doktor Anna Torres, adiunkt w
Katedrze Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego oraz dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka, adiunkt
w Zakładzie Biochemii z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. »

Tagi: Uniwersytet medyczny  anna torres lublin  dr hab. anna torres  kamil torres lublin
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Ranking Kuriera: Wybieramy najlepszy akademik w Lublinie

IL,JSZ Kurier Lubelski A ktualizac ja 2012-04-03 15:21:36

Lubelskie uczelnie wyższe oferują studentom kilkanaście akademików, w różnych częściach
miasta. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie mieszka się najlepiej. Zwycięzców wyłoni
głosowanie internetowe. »
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stoku, w samym sercu
Alp.

Zwrot VAT za paliwo
w UE

Masz firmę? Odzyskaj
VAT za paliwo! My Ci w
tym pomożemy. Sprawdź
Nas!

Schudnij 14kg Za
137zł

Chciałam Schudnąć I
Zainwestowałam W
Siebie. Teraz Czuję Się
Lepiej.

Mały wielki mikser!

Kompaktowe rozmiary,
niezwykła moc! Przydatny
w kazdej kuchni!

Biura sprzedaż
Poznań

1000 m2 powierzchni
biurowej do elastycznego
podziału. Sprawdź!

Zarabiać 247zł/h Z
Domu ?

Straciła Pracę,A Zarabia
5897zł/mc! Przez
Internet Z Domu! Zobacz
Jak !

Koniec z nadwagą!

Chudnij 3 kg tygodniowo.
Sprawdź najnowsze
rozwiązania dietetyczne!

Polskapresse sp. z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie Dzienniklodzki.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.
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