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Od października oprócz historii i studiów wschodnich, uniwersytet zaprasza także na filozofię i etykę (fot. Jacek Chlewicki)
Studia dla nieco starszych osób
niż maturzyści to był bardzo dobry Poszerza dla nich ofertę. Oprócz studiów wschodnich i historii
ruch - nie ma wątpliwości prof.
mogą zgłaszać się na filologię polską oraz filozofię i etykę.
Wojciech Śleszyński, dziekan
Wydziału HistorycznoSocjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
Ten jako pierwszy zaproponował naukę studentom 40+ na dwóch kierunkach: historia oraz studia wschodnie. Zgłosiło się
60 osób.
- Doskonale się zaaklimatyzowały. Dobrze poradziły sobie z zimową sesją. Starsi studenci są na pewno bardziej oczytani
niż ich młodsi koledzy - wymienia prof. Śleszyński.

Studenci 40+ doskonale zaaklimatyzowali się na Uniwersytecie
w Białymstoku

Dlatego jego wydział poszerza ofertę dla osób, które maturę zdawały wiele lat temu. Od października oprócz historii i

studiów wschodnich zaprasza ich także na filozofię i etykę, czyli tegoroczną nowość.
Wybór będzie jeszcze większy. Studentów po czterdziestce zapraszają do siebie także filolodzy.
- Proponujemy studia na filologii polskiej. Zapraszamy osoby, które chciałyby zrealizować swoje humanistyczne marzenia mówi prof. Urszula Sokólska z wydziału filologicznego UwB. - Przyglądaliśmy się, jak to działa na wydziale historycznym.
Postanowiliśmy też spróbować. Naszym studentom zaproponujemy ciekawą specjalność, którą musi jeszcze
zaakceptować senat - zapewnia prof. Sokólska.
Zasady kształcenia dla osób 40+ nie zmieniają się. Studia są bezpłatne. Jest to normalna nauka uniwersytecka, bez
żadnych ulg, czyli z kolokwiami, zaliczeniami, egzaminami. Nieco starsi studenci zyskają też takie samo prawo do
stypendiów socjalnych i naukowych, jak ich młodsi koledzy.
Zajęcia dla osób 40+ będą odbywały się popołudniami, tak by można było je łączyć z obowiązkami zawodowymi. Z
młodszymi kolegami studenci po czterdziestce spotkają się na wykładach. Ćwiczenia czy konwersatoria mają mieć we
własnych grupach.
UwB to druga uczelnia w kraju z taką ofertą. Pierwszy był Uniwersytet Zielonogórski.

