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Najstarszy student w Lublinie ma 69 lat i wybrat socjologi^ na UMCS 

Studia na em 
tosama przyjemno 
Magdalena Mizeracka 
m.mizeracka@kurierlubelski.pl 

Coraz wi^cej osob dojrzalych interesuje si^ 
studiami dziennymi. Wsrod nich jest wielu 
emerytow. - Dyplom magistra zrobilam wide 
lat temu, a w 2005 roku skonczylam studia 
podyplomowe z informatyki. Kiedy prze-
szlam na wczesniejsz^ emeryturf, postano-
wilam wrocic na uczelnif - mowi 59-letnia 
studentka I roku matematyki na UMCS 
i I roku muzykologii na KUL (prosi, by nie po-
dawac jej imienia i nazwiska). - Postanowi-
iam zaĵ c si^ muzyk^.bo uczylam si? dwalata 
prywatnie. Ale chcialam tez przypomniec so-
bie matematyk?. Dlatego zdeq^dow^am si? 
nadwakiemnki. 

Zapewnia, ze przyjaciele jej kibicuj^, a ko-
ledzy ze studiow ŝ  dla niej mill. - Ciesz? si?, 
ze ŝ  teraz takie mozliwosci, ze jak ktos chce 
studiowac to ma szeroko otwane drzwi. 
Warto z tego korzystac - mowi. 

- Dla mnie nie ma w tym nic dziwnego. 
W kazdym wieku mozna studiowac, jesli ktos 
sobie dobrze radzi - uwaza Sylwia Bodzak, 

kolezanka 59-latki z I roku matematyki. 
Inni studenci mowi^ podobnie. - U nas 

narokujestpan,kt6ryma6olat.Napocz4tku 
niektorzy byli zaskoczeni, ale teraz kaidy go 
traktuje jak zwykiego studenta- dodaje Arma 
JcG:owicka z II roku matematyki UMCS. 

Na UMCS na studiach dziennych studiuje 
30 osob, ktore urodzay si? przed 1955 rokiem, 
wtym 5 osob dopiero rozpocz?lo studia. 

- Najstarszy studentma 69 latistudiuje so-
cjologi?. 64-latek studiuje pedagogik?. Pozo-
stali glownie matematyk?, informatyk?, prac? 
socjaln^ - informuje Aneta Sliwinska z biura 
prasowego UMCS. - Powody %\: ktos 
p6znozdalmatur?,innichc4podnosickwali-
fikacje, bo ichpracatego wymaga. Cz?sc osob 
chce w ten sposob realizowac swoje pasje. 

Na Uniwersytecie Medycznym takze nie 
ma ograniczeii dla ubiegajacych si? o przyj?-
cie na studia. - W tym roku studia na kie-
runku lekarskimukonczyl 56-letni obywatel 
USA. Kilka tygodni temu rozpocz?la studio-
wanie na medycynie 61-latka z USA -podkre-
sla Wlodzimierz Matysiak, rzecznik Uniwer-
sytetu Medycznego. 

Rowniez Katoiicki Uniwersytet Lubeiski 
ma coraz wi?cej studentow w wieku dojrza-
lym. - W ostatnich latach zauwazamy wi?k-
sze zainteresowanie studiami dziennymi 
wsrod osob starszych niz przeci?tni matu-
rzysci. Jest sporo telefonow z pytaniami 0 l i 
mit wieku, czy warunki studiowania-wyjas-
nia Katarzyna Bojko z biura rzecznika KUL. -
Najstarsi studenci studiuje na Wydziale Za-
miejscowym w Tomaszowie Lubelskim. To 
dwoch panow w wieku 66 lat. Jeden studiuje 
archeologi?, a drugi etnologi?. 

NaPolitechniceLubelskiejiUniwersytecie 
Przyrodniczym. na studiach stacjonamych 
do jrz^'ch studentow nie ma. - Nie ma ogra
niczeii wiekowych, ale najstarsze osoby u nas 
studiujqce skonczyly solat. Studia techniczne 
ŝ  bardzo czasochlonne i osoby dojrzale nie 
moglyby sobie na nie pozwoUc - podejrzewa 
Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik Poli-
techniki Lubelskiej. 

Na Uniwersytecie Przyrodniczinn dojrzali 
studenci ŝ  tylko na studiach niestacjonar-
nych. Dwoch studentow skonczylo 60 lat, 
a jeden ma 58 lat. 


