


Університет Марії Кюрі-Склодов-
ської – це найбільший державний 
вищий навчальний заклад у Східній 
Польщі, розташований в Любліні – 
академічному місті зустрічі різних 
культур і традицій. Про винятковість 
навчальної пропозиції університету 
свідчить його різносторонність. Ми 
проводимо навчання на 12 факуль-
тетах:

  Факультет мистецтв 
  Факультет біології та біотехно-

логій 
  Факультет хімії 
  Економічний факультет 
  Факультет філософії і соціології 
  Гуманітарний факультет 
  Факультет математики, інформа-

тики і фізики 
  Факультет землезнавства та 

благоустрою 
  Факультет педагогіки і психології 
  Факультет політології 
  Факультет правознавства і адмі-

ністрації 
  Філіал УМКС в Пулавах

Університет випустив понад 215 ти-
сяч студентів та 4 тис. докторантів. 
Майже 900 осіб отримало наукоий 
ступінь доктора наук. На даний мо-
мент в УМКС навчається понад 21 
тис. студентів, з них майже тисяча - 
це студенти - іноземці.

В університеті можна навчати-
ся стаціонарно та заочно, а та-
кож на вечірній формі, на 5-річній  
магістерській програмі, 3-річній ба-

калаврській програмі (програма І-го 
ступеня) і дворічних магістерських 
програмах (програма ІІ-го ступеня). 
На даний момент університет про-
водить навчання на 68 бакалавр-
ських напрямках, 4 напрямках про-
грами 5-річної магістратури та 44 
напрямках 2-річних магістерських 
програм польською мовою. Додат-
ково існує можливість навчатись 
на 6 напрямках англійською мовою 
та одному напрямку англійською 
і російською. В університеті також 
можна навчатись на програмах ІІІ-го 
ступеня (аспірантура, докторантура)  
і післядипломних програмах.

УМКС – факти і цифри:

  12 факультетів, серед них Філія у 
Пулавах

  Найбільший вуз Східної Польщі
  Понад 60 напрямків навчання
  Понад 200 спеціальностей
  Навчальні програми відповідні до 

вимог ринку праці 
  Широкий спектр безкоштовних, 

сертифікованих курсів
  Численні наукові кола і студентські 

організації
  Багато можливостей внутріш-

ньодержавних та міжнародних 
програм обміну та стажування

  Спеціальності практичного спря-
мування 

  Стипендійні програми 
  Можливості всестороннього мов-

ного, мистецького і спортивного 
розвитку

  Сучасна дидактична база
  Культуно-мистецький медіа-центр
  Освітній і професійний консалтинг

  Можливість контактів та співпраці 
з майбутніми працедавцями

  Студмістечко в центрі Любліна

Переваги навчання в УМКС:

  отримання диплому державного 
зразка, визнаного на європейсько-
му освітньому ринку

  безкоштовний інтенсивний курс 
польської мови у вересні для 
студентів, які навчатимуться на 
платній формі 

  безкоштовні курси польської мови 
(загальне мовлення та спеціаліс-
тичнe) протягом першого курсу 

  можливість проживання в гур-
тожитках високого стандарту (за 
умови попередньої подачі заяв) 

  фахову опіку Відділу обслуговуван-
ня іноземних студентів в розв’я-
занні поточних справ (українською 
та російською мовами) 

  програми опікунів-менторів на 
деяких факультетах

  стипендійні програми 
  першість в прийнятті на магістер-

ські програми для випускників 
УМКС 

  високий рівень навчання, базова-
ний на європейських стандартах.
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Університет Марії Кюрі-Склодов-
ської - це місце для натхненних лю-
дей. Навчальний заклад має 70-літні 
традиції і досвід в навчанні та про-
веденні наукових досліджень. Сту-
денти нашого Університету мають 
багато можливостей реалізації своїх 
зацікавлень, здобуття цінного досві-
ду та цікавого проведення студент-
ських років.
Ми шукаємо виняткових людей, та-
ких як Ти. Запрошуємо!

Університет шанує традиції та крокує 
в ногу з сучасністю, намагаючись до-
тримуватись новітніх трендів. При-
кладом цього є будинок Інституту 
інформатики - призер конкурсу «Но-
вобудова 2011 року»



  Соціологія
  Суспільна креативність
  Управління в державній політиці
  Філософія

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
  Археологія 
  Архівістика і сучасне управління 

інформаційними записами 
  Е-видавництво 
  Етнологія 
  Інформація в е-суспільстві
  Історія
  Історичний туризм 
  Історично-дипломатичний напря-

мок
  Культурознавство
  Логопедія з аудіологією
  Наукова інформація та бібліотеко-

знавство
  Польська філологія
  Прикладна інформатологія 
  Прикладна лінгвістика 
  Цифрові технології в анімації 

культури 
  Неофілології: 

  Англійська філологія з педагогіч-
ною підготовкою 

  Германська філологія 
  Іберійська філологія 
  Романська філологія 
  Російська філологія 
  Українська філологія 
  Балканістика 
  Славістика

3-РІЧНІ БАКАЛАВРСЬКІ 
(ЧИ ІНЖЕНЕРСЬКІ) ПРОГРАМИ (т. зв. 
І СТУПЕНЯ) – тривають 6 (бакалавр-
ські) чи 7 (інженерські) семестрів, 
закінчуються захистом дипломної 
роботи і отриманням кваліфікації 
бакалавра чи інженера. УМКС про-
водить навчання на денній та заоч-
ній формі. Закінчення такої програ-
ми дозволяє продовжити навчання  
в магістратурі та на деяких спеціаль-
ностях післядипломних програм.  
В УМКС проводиться навчання на 
майже 70 напрямках бакалаврату.

2-РІЧНІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРА-
МИ (т.зв. ПРОГРАМИ ІІ СТУПЕНЯ) 
– основою для вступу на цю форму 
навчання є диплом бакалавра чи 
інженера. Навчання проводиться 
на денній та заочній формі, триває 
зазвичай 4 семестри та закінчу-
ється захистом дипломної роботи  
і отриманням кваліфікації магістра, 
після його закінчення можна роз-
почати навчання в аспірантурі або 
на післядипломних програмах.  
В УМКС ведеться понад 40 напрямків 
магістерських програм.

5-РІЧНІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ 
(т.зв. JEDNOLITE) – без поділу на 
бакалаврат і магістратуру, тривають 
10 семестрів. Закінчуються захистом 
дипломної роботи на отримання сту-
пеню магістра. Після їх закінчення 
можна поступати в аспірантуру або 
на післядипломні програми. В УМКС 
є 4 такі напрямки: право, психологія, 
живопис і графіка.

ERASMUS+ – відповідно до правил, 
запроваджених в УМКС, кожен сту-
дент (бакалаврату, магістратури чи ас-
пірантури) незалежно від громадян-
ства може складати заявку на участь  
в програмах міжнародного обміну 
студентів або практики закордоном  
в рамках програми «Erasmus+ освіт-
ня мобільність». Студент має право 
використати на навчання і практику  
в іноземному вузі до 12 місяців. Зара-
ховані до участі в програмі студенти 
отримують стипендію Європейської 
Комісії (приблизно 300-600 євро). 
Щороку цією можливістю користу-
ється близько 200 студентів УМКС, 
підвищуючи в такий спосіб якість 
своєї освіти, рівень знання іноземних 
мов і свою конкурентоспроможність 
на ринку праці.

MOST – програма MOST надає сту-
дентам можливість пройти частину 
навчання (семестр або рік) в іншому 
університеті в Польщі (на вибір з 20 
польських вузів, серед яких вузи Вар-
шави, Кракова, Вроцлава, Познаня). 
Програма ця дає також можливість 
змінити попереднє середовище, по-
знайомитись з новими людьми, а 
також порівняти свої знання зі знан-
нями студентів інших вузів.

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
  Графіка
  Джаз та естрадна музика
  Живопис
  Навчання образотворчого мистец- 

тва 
  Навчання музичного мистецтва 

ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ ТА БІО-
ТЕХНОЛОГІЇ
  Біологія 
  Біотехнологія

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ
  Охорона довколишнього середо-

вища
  Хімія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
  Економіка 
  Логістика 
  Управління
  Фінанси і бухгалтерія

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФІІ І СОЦІО-
ЛОГІЇ 
  Європеїстика 
  Когнітивістика

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, 
ФІЗИКИ І ІНФОРМАТИКИ
  Інженерія нових матеріалів 
  Інформатика 
  Математика 
  Математика і фінанси
  Технічна фізика 
  Фізика 

ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕЗНАВСТВА І 
БЛАГОУСТРОЮ 
  Благоустрій
  Географія 
  Геоінформатика 
  Туризм та відпочинок

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ І 
ПСИХОЛОГІЇ 
  Аніматор культури 
  Педагогіка 
  Психологія
  Спеціальна педагогіка 
  Соціальна робота 

ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ 
  Журналістика та суспільна комуні-

кація 
  Медіа-продукція 
  Національна безпека
  Політологія 
  Політика державних справ 
  Міжнародні відносини 
  Наука про Східну Європу

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА І АДМІНІ-
СТРАЦІЇ 
  Адміністрація 
  Внутрішня безпека 
  Право 
  Право і бізнес

ФІЛІАЛ В ПУЛАВАХ 
  Державне управління
  Зв’язки з громадськістю (PR) і меді-

аконсалтинг 
  Технічна хімія
  Фізіотерапія 

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ 
Бакалаврат :
  Business Management
  Science and Technology
  Tourism Management
  Applied Linguistics (EN-RU) – нав-

чання англійською і російською 
мовами

Магістеріум:
  Chemistry
  Graphic Arts
  International Relations

Hапрямки навчання Словник термінів
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Наталія Деревінська- Собець-
ка, Приймальне бюро УМКС: Якщо 
хочеш дізнатись більше про наші 
освітні можливості, спеціально для 
тебе ми підготували нашу веб-сто-
рінку українською. Достатньо на-
брати www.ua.umcs.pl. Маєш запи-
тання? Сконтактуйся з нами: mail:  
rekrutacja.ua@umcs.pl або тел. +48 
81 537 58 70. З радістю відповімо на 
питання польською, українською, ро-
сійською та англійською

Тарас Бондаренко, Приймаль-
не бюро УМКС: Хочеш навчатись  
в УМКС? Маєш питання щодо реє-
страції на навчання в Інтернет-сис-
темі реєстрації абітурієнтів? Можеш 
сконтактуватись зі мною україн-
ською, польською чи російською. 
rekrutacja.ua@umcs.pl або тел. +48 
81 537 58 70. Мій skype – Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej.

Іноземці з Картою Поляка 

1. Реєстрація в системі IRK (irk.umcs.
lublin.pl), подача даних, заванта-
ження фото, вибір напрямку нав-
чання (можна реєструватись на до-
вільну кількість напрямків)

2. Завантаження на свій профіль  
в системі IKR сканів оригіналу та 
нотаріального перекладу на поль-
ську документів про освіту з додат-
ками (стосується осіб, що отрима-
ли Атестат поза межами Польщі)

3. Внесення рекрутаційної оплати на 
рахунок, поданий в системі IRK

4. Ознайомлення з результатами 
набору на своєму профілі в IRK i 
складення комплекту докумен-
тів у відповідному часі, визначе-
ному в описі напрямку в системі 
ІРК. Перед складанням докумен-
тів потрібно замовити студент-
ський квиток та залікову книж-
ку. Документи можна скласти 
особисто або через довірену особу  
(в цьому випадку довірена особа 
повинна показати оригінали доку-
ментів або нотаріально посвідчен-
ні копії). Іноземці можуть перене-
сти термін складання документів 
до дати отримання візи

Іноземці (на контрактній основі)

1. Реєстрація в системі IRK (irk.umcs.
lublin.pl), подача даних, завантажен-
ня фото, вибір напрямку навчання  
(із зазначенням платної форми)

2. У випадку вибору напрямку, на 
якому обов’язковими є практичні 
іспити (мистецькі напрямки, лого-
педія) потрібно їх пройти

3. Проходження співбесіди зі знання 
польської мови (для осіб, які не 
закінчили річного курсу і не мають 
відповідного сертифікату). Співбе-
сіди не мусять проходити особи,  

що закінчили попередній рівень 
навчання у Польщі. Розмова про-
водиться через Skype

4. Складання комплекту документів 
у Бюро обслуговування навчання 
та іноземних студентів і отриман-
ня рішення. В рішенні буде вказа-
но номер рахунку, на який буде 
проводитись оплата за навчання. 
Документи можна скласти через 
довірену особу. Одночасно при 
складанні документів абітурієнт, 
за бажанням, складає заяву на гур-
тожиток 

Список необхідних документів

 Заява про прийом на навчання  
(у випадку контрактної форми нав-
чання) 

 Підписана особиста анкета (фор-
муляр генерується абітурієнтом в 
системі ІRK)

 2 актуальні фотографії 3,5х4,5 см. 
відповідні до вимог при видачі 
польських посвідчень особи (лівий 
півпрофіль, ліве вухо)

 Оригінал документу про освіту  
(у випадку магістратури і Атестат,  
і диплом бакалавра), залегаізова-
ний чи апостильований, відповід-
но до міжнародних договорів та 
перекладений на польську мову 
(переклад завірений нотаріусом 
або зроблений присяжним пере-
кладачем)

 Копія закордонного паспорта і візи 
чи іншого документу, що підтвер-
джує право на перебування на те-
риторії Республіки Польща (оригі-
нал показати)

 Медична довідка про відсутність 
протипоказань для навчання на 
обраному відділенні

 Копія страхового полісу (страху-
вання на випадок хвороби та від 
наслідків нещасних випадків) на 

час навчання в Польщі чи Європей-
ська хартія медичного страхуван-
ня, або заява іноземця про невід-
кладний вступ до НФЗ (польського 
Національного Фонду Здоров’я) з 
початком навчання у вузі

 Довідка про доходи, з розрахунку 
на члена сім’ї

 Копія Карти поляка (оригінал пока-
зати)  

 Передбачений законодавчо доку-
мент підтвердження знання поль-
ської (не стосується осіб, що мають 
Карту поляка)

Іноземці, що мають Карту поляка 
складають документи в Рекрутацій-
них комісіях на факультетах, всі ін-
ші-в Бюро обслуговування навчання 
та іноземних студентів

Особи, що навчатимуться на контрак-
тній основі вносять оплату в такому 
обсязі:

 2 000 євро за рік навчання
 Іноземці, що мають польське по-

ходження і хочуть навчатись на 
контрактній формі вносять оплату 
обнижену на 30%

 Вступний внесок в розмірі 200 
євро

Існує можливість часткового або 
повного звільнення з оплат за 
навчання. Рішення приймає Рек-
тор на вмотивовану заяву сту-
дента (деталі на веб-сторінці  
www.ua.umcs.pl) Починаючи з 
2014/2015 навчального року універ-
ситет ввів спеціальну систему знижок 
для абітурієнтів з України на деяких на-
прямках навчання, щоб дізнатись про 
подробиці, просимо сконтактуватись  
з Приймальним бюро.

Контактні дані:
Приймальне бюро УМКС
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
тел. +48 81 537 58 80
mail: rekrutacja.ua@umcs.pl
skype: Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej

Контактні особи:
Наталія Деревінська-Собецька
Тарас Бондаренко

Надаємо інформацію польською, 
українською, російською і англій-
ською мовами.

Прийом на навчання 
крок по кроку
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Медіа-мистецький інкубатор

У 2012 р. Було відкрито медіа мис-
тецький інкубатор — винятковий у 
Східній Польщі цифровий творчий 
осередок, котрий пропонує техно-
логічне і мультимедійне устаткуван-
ня високого класу, спеціалістичні 
медіа-освітні майстерні, а також 
міждисциплінарні програми муль-
тимедійної та мистецької освіти для 
студентів УМКС. 

Бюро кар’єри

Адміністративна одиниця створена, 
щоб допомагати студентам розви-
вати якості, котрі дозволять їм стати 
більш конкурентноспроможними на 
ринку праці, а також щоб допомагати 
охочим проходити практику та реалі-
зовувати стажування.

Основні сфери діяльності:

 портал www.kariera.umcs.lublin.pl, 
де можна знайти пропозиції робо-
ти, практики, стажування, а також 
актуальну інформацію про зустрічі 
з працедавцями, конкурси, курси, 
семінари і багато іншого.

 Особистий і професійний роз-
виток: професійно-кар’єрний та 
психологічний консалтинг, вста-
новлення особистого потенціалу, 
кар’єрний coaching.

Сотні спортсменів, 24 університет-
ські спортивні секції і сім лігових 
команд. Медалі універсіад, чемпіо-
нату Польщі, Європи і світу. Кожен 
студент нашого університету може 
розвивати свої спортивні вміння в 
Університетському спортивному со-
юзі УМКС. Наші спортивні команди 
належать до найкращих універси-
тетських команд Польщі. Ти також 
можеш грати за наш університет  
в змаганнях у наступних дисциплі-
нах:

 чоловічий і жіночий баскетбол 
 чоловічий і жіночий волейбол
 чоловічий і жіночий гандбол
 чоловічий і жіночий міні-футбол
 легка атлетика
 силове триборство
 великий та настільний теніс
 велосипедний спорт

 плавання
З думкою про студентів, котрі хочуть 
поєднувати навчання у вузі з мож-
ливістю тренуватися з конкретного 
виду спорту, Університет підготував 
спеціальну пропозицію для спортс-
менів-абітурієнтів. Більше інформа-
ції можна отримати за ел.адресою: 

rekrutacja.ua@umcs.pl.
Приєднайся до нас і відчуй смак пе-
ремоги!

Спортивні досягнення команд УМКС  
в 2013/2014:

 перехід до групи майстрів І ліги  
в жіночому баскетболі

 запрошення до участі в w Tauron 
Basket жіночій лізі

 запрошення до участі у II лізі чоло-
вічого баскетболу

 8 місце у Tamex Eкстракласі  
в легкій атлетиці

 3 місце в Студентському чемпіонаті 
Польщі серед університетів (срібна 
медаль в генеральній класифікації 
AMP в жіночому баскетболі, срібна 
медаль в класифікації університе-
тів в чоловічому баскетболі, срібна 
медаль в класифікації університе-
тів в футболі)

Університетський культур-
но-мистецький центр УМКС 
„Chatka Żaka”

„Chatka Żaka” (“Хатка жака” від давн. 
жак — спудей, студент) - університет-
ський культурно-мистецький центр 
у Любліні — інституція з 50-річними 
традиціями, культове місце для меш-
канців Любліна. Метою діяльності 
„Chatki Żaka” є інтеграція студент-
ського культурного середовища.

Вже багато років тут діють мистецькі 
гурти та творчі майстерні: Artystyczne 
Warsztaty Umiejętności, Університет-
ський хор УМКС, Epicentrum Technik 
Teatralnych, Folk Klub, Kino Studyjne, 
гурт бубнярів Młode Djembe, Orkiestra 
św. Mikołaja, Pracownia Plastyczna, 
Galeria Fotografii KIOSKart, Warsztaty 
Kreatywne, Zespół Tańca Ludowego 
UMCS, Zespół Tańca Towarzyskiego 
„Impetus”, а також редакція фольк-ви-
дання „Gadki z Chatki” i Студентське 
радіо Radio Centrum. 

Студенти, працівники, випускники,  
а також мешканці міста можуть також 
брати участь у різноманітних заходах 
та ініціативах, організованих „Chatkа 
Żaka”, у співпраці з партнерами. Тут 
регулярно відбуваються танцюваль-
ні заняття , майстер-класи hula hop, 
співу, театральні. Фундація 5Medium 
проводить циклічні проекти пов’яза-
ні з використанням нових технологій, 
Grupa Fotografów Lubelskich гуртує 
любителів фотографії, котрі мають 
тут свою фото-студію. А Товариство 
Homo Faber має широку освітню про-
позицію для закордонних студентів.

 Семінари розвитку вмінь, май-
стер-класи: „Різні люди — різні 
шанси”, „Створення, ведення і ро-
бота в позаурядових організаціях  
і в некомерційній сфері”.

 Програма додаткової практики для 
студентів усіх напрямків.

Співпраця з бізнес-структу-
рами

УМКС співпрацює з багатьма ін-
ституціями, органами само-
врядування і підприємцями,  
а також закордонними партнерами з 
держав ЄС і України, останнім часом 
також з Китаю. Нещодавно було оці-
нено наші старання пристосування 
профілів навчання до потреб рин-
ку праці, тому університет отримав 
багато важливих нагород та відзна-
чень, серед яких: „Uczelnia Liderów”, 
„Aurea Praxis”, „Dobra Uczelnia – dobra 
praca”. УМКС також є лауреатом кон-
курсу „найбільш інноваційний та 
креативний вуз у Польщі у творенні 
професійних перспектив”, а також 
лауреатом конкурсу „найвища якість 
Quality International 2013”
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Студмістечко

Студмістечко — це комплекс бу-
динків розміщених в поблизу ди-
дактичних об’єктів УМКС, котрий 
складається з гуртожитків УМКС, 
приватних гуртожитків, що пропону-
ють кімнати для студентів, а також 
Центру фізичної культури УМКС — 
комплексу з трьох спортзалів, ба-
сейну, двох тренажерних зал, залу 
для фітнесу і стіни для альпінізму. 
Поряд знаходяться спортмайданчик 
з штучним покриттям і освітленням,  
а також два спортмайданчики до 
пляжного волейболу. Окрім цього 
в містечку знаходяться низка пабів, 
дискотек, гастрономічних пунктів, 
магазинів і пунктів ксеро. З південної 
сторони студмістечко оточене уні-
верситетським парком, котрий теж  
є власністю університету.

Гуртожитки

Університет має 9 власних гуртожит-
ків, розміщених поблизу навчальних 
корпусів, в центрі міста – разом – це 
понад 2900 місць. Ми пропонуємо 
місця різного стандарту — від гур-
тожитків з двокімнатними блоками, 
повним санітарним вузлом і кухнею 
(ніби окремі квартири), гуртожитків 
з одним, двома чи чотирма кімната-
ми на один санвузол до гуртожитків 
з 3-х місними кімнатами із загаль-
ним санітарним вузлом на коридо-
рі. Ми пропонуємо 1-місні, 2-місні 
(більшість кімнат) та 3-місні кімнати. 
В кожному гуртожитку знаходиться 
студентський клуб, телезал, а також 
кімнати “тихого навчання” і пральня. 
У всіх кімнатах є доступ до інтернету. 

Університет пропонує також додат-
кові місця для студентів заочної фор-
ми навчання на час сесій. В гуртожит-
ках УМКС є також додаткові місця для 
короткотривалого проживання осіб, 
що потребують дешевої ночівлі.

Більше інформації: www.umcs.pl 

Ціни за місце в гуртожитку за-
лежать від стандарту гуртожит-
ку і в середньому коливають-
ся в межах: 270 zł за місце  
в 3-місній кімнаті, 360 zł за місце в 
2-місній кімнаті та до 530 zł за одно-
місну кімнату. 

Наукові кола та студентські органі-
зації: 

Студентські організації — це дуже 
важлива ланка життя студентської 
спільноти. Вони ведуть наукову та 
культурно-мистецьку діяльність у 
всіх площинах студентського життя, 
дають можливість отримання прак-
тичних навичок, розширення знань, 
розвитку зацікавлень, а також реалі- 
зації своїх хоббі.

В УМКС діє близько 80 наукових 
кіл, різної специфіки, на всіх фа-
культетах. В рамках своєї діяльно-
сті в наукових колах наші студенти 
сконструювали серед іншого де-
тектор бурі, організовують дебати і 
зустрічі з експертами з даної галузі  
і майбутніми працедавцями, бе-
руть участь у конкурсах, семінарах, 
курсах, грах-рішеннях, готують іс-
торичні інсценізації та реконструк-
ції, ходять в театр або самі ставлять 

спектаклі, фотографують природу, 
проводять наукові майстер-класи 
та дослідження, ведуть Студентську 
логопедичну консультацію, Шко-
лу права інтелектуальної власності 
чи Клініку медіацій, беруть участь  
в наукових експедиціях в різні куточ-
ки світу, наприклад, до Азії, подорож 
Транссибірською магістраллю. 

Бюро обслуговування навчання та 
іноземних студентів 

Бюро займається справами пов’яза-
ними з обслуговуванням іноземних 
студентів в УМКС. Консультує і допо-
магає студентам передусім у справах 
пов’язаних зі:

  стипендіями Польського Уряду 
  організацією навчання в УМКС
  оплатою за навчання.

Бюро знаходиться в гуртожитку 
Femina і запрошує з понеділка до 
п’ятниці, робочі години: 8-15.

Адреса:

DS. Femina, перший поверх
ul. Langiewicza 20, 20-035 Lublin
tel. 81 537 29 26
e-mail: 
international.students@umcs.pl
понеділок-п’ятниця, 8-15

Студентське життя

     Fot.: Artur Mulak

     Fot.: Artur Mulak      Fot.: Artur Mulak

С
ту

д
ен

тс
ьк

е 
ж

и
тт

я



Спеціально для іноземців, що роз-
починають навчання в нашому уні-
верситеті, ми приготували безкош-
товний інтенсивний 4-тижневий курс 
польської мови. Курси відбуваються у 
вересні перед початком навчального 
року. Додатково протягом першого 
курсу студенти можуть безкоштовно 
брати участь у заняттях з польської, 
реалізованих в формі факультатив-
них занять. Заняття проводяться як  

Курси польської мови в Центрі поль-
ської мови і культури

РІЧНИЙ ПІДГОТОВЧИЙ КУРС 
ДЛЯ ТИХ, ХТО ХОЧЕ НАВЧАТИСЯ  
В ПОЛЬЩІ – середній або вищий рі-
вень

оплата: 2100 євро (не включає ко-
штів проживання, харчування, стра-
хування тощо). Особи, що мають 
документ, який підтверджує їхнє 
польське походження, можуть кло-
потатися про зменшення оплати на 
30%.

Кількість годин: Заняття відбувають-
ся з понеділка до п’ятниці (6-8 годин 
у день).

Учасники курсу діляться на групи від-
повідно до рівня знання польської 
мови. Кожна група має відповідну на-
вчальну програму, пристосовану до 
рівня учасників та їхнього пізнішого 
напрямку навчання (історична, поло-
ністична та економічна групи). Курс 
завершується іспитом. Учасники кур-
су отримують сертифікати про участь 
у курсі та результати іспиту.

ІНТЕНСИВНИЙ РІЧНИЙ КУРС ПОЛЬ-
СЬКОЇ МОВИ – початковий рівень

оплата: 2100 євро (не включає ко-
штів проживання, харчування, стра-
хування тощо). Особи, що мають 
документ, який підтверджує їхнє 
польське походження, можуть кло-
потатися про зменшення оплати на 
30%. Кошти організації додаткових 
занять англійською мовою, напр.  
з історії Польщі, культури Польщі:  
50-100 євро.

Кількість годин: 

Заняття відбуваються з понеділка до 
п’ятниці (4-6 годин у день).

13-ТИЖНЕВИЙ КУРС - початковий 
рівень

Ціна:  1200 zł

Кількість годин: 60. Заняття відбува-
ються 2 рази в тиждень, в робочі дні  
в післяобідній час (2-3 годи-
ни в день). Курс можна про-
довжити у 2 семестрі (60 год.) 
Курс може бути зорганізований  
у випадку подання заяв щонаймні  
4-5 ос.

ІНТЕНСИВНИЙ 4-ТИЖНЕВИЙ КУРС 
ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ – початковий рі-
вень

оплата: 450 євро (не включає ко-
штів проживання, харчування тощо). 
Кошти організації додаткових занять 
англійською мовою, напр., з історії 
Польщі, культури Польщі: 50-100 
євро. Кількість годин: 100 . Заняття 
відбуваються з понеділка по п’ятни-
цю (4-6 год. в день). 

Існує можливість організації кур-
сів польської мови за бажанням, за 
умови, що буде заявлена відповідна 
кількість кандидатів. Програма й три-
валість курсу може бути пристосова-
на до індивідуальних потреб зацікав-
лених осіб. Детальна інформація за 
номером телефону +48 81 537 28 76. 

ЛІТНЯ ШКОЛА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ  
І КУЛЬТУРИ 

Термін: липень 

Тривалість: 3 тижні 

оплата: 800 євро. Включає: навчання, 
проживання, харчування та культурну  
й туристично-краєзнавчу програму. 
Оплату за екскурсії та страхові витра-
ти учасники покривають самі. Існує 
можливість оплатити лише кошти 
навчання (вартість 1400 злотих).

Проживання й харчування: 2-місні 
номери ; 3-разове харчування. Заняття  
з польської мови (75 годин) 
для учасників різних етапів ви-
вчення мови(початковий, се-
редній та вищий рівні), лекції  
з польської історії та культури (35 
годин), а також факультативні занят-
тя, на яких учасники ознайомляться 
з польськими народними танцями, 
піснями, театром і кіно. На завер-
шення курсу учасники Літньої школи 
отримують сертифікати учасника, до-
відку ECTS (4 бали) і дипломи.

Культурна та туристично-краєзнав-
ча програма включає: екскурсії до 
Замостя, екскурсії в Козлувку і Казі-
меж-Дольний, екскурсії по Любліну, 
концерти органної, симфонічної та 
народної музики, зустрічі з цікави-
ми людьми регіону, кіносеанси і пе-
регляд кінофільмів у Центрі, пікнік  
у Войцехові. 

Деталі та заяви на участь: 
www.cjkp.umcs.lublin.pl

з загального, так і спеціалістичного 
мовлення, пристосованого до на-
прямків навчання в УМКС, завдяки 
цьому студенти вивчають спеціаліс-
тичну лексику зі сфери їх спеціаліза-
ції.

Учасникам курсу, що відбувається у 
вересні перед початком навчального 
року, університет пропонує можли-
вість участі в додаткових спортивних 
та культурно-мистецьких заходах. 

Курси польської мови

Окрім цього спільно з Люблінською 
міськрадою ми організовуємо екс-
курсії з екскурсоводом найважли-
вішими місцями та пам’ятками Лю-
бліна. В рамках культурних заходів 
пропонуємо учасникам курсу ре-
троспекції фільмів та курси креатив-
ності. Протягом курсу його учасники 
можуть безкоштовно користуватись 
басейном УМКС та іншими можли-
востями гарного проведення часу.

     Fot.: Artur Mulak
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Відстань від Любліна до українських міст:

Львів – 187 км 
Луцьк – 200 км 
Київ – 560 км 
Одеса – 777 км 
Дніпропетровськ – 921 км

Люблін – це місто з 700-літньою іс-
торією, багатою на події, котрі змі-
нювали Польщу і Європу. Історич-
на спадщина Любліна, насичена 
ягелонською традицією, взаємопро-
никненням народів, культур і релігій, 
створилa магічну атмосферу, котру 
можна відчути і пережити. Всі ці еле-
менти – це джерело натхнення для 
діяльності у сфері культури, мисте-
цтва та науки. 

Люблін — це місто динамічного роз-
витку, місце для молодих і активних 
людей.

Люблін це:

 найбільше місто Східної Польщі,  
з понад 340-тисячним населенням, 
належить до 10 найбільших міст 
Польщі,

 найважливіший осередок культур-
ного життя у східній частині Польщі,  
в котрому щороку організовують-
ся численні концерти, фестивалі 

як внутрішньодержавного, так  
і міжнародного значення.

 великий студентський осередок,  
з понад 80 тис. студентів, в тому 
числі близько 3 тис. студентів-іно-
земців,

 містом з прекрасним і унікальним 
Старим центром та Люблінським 
замком,

 осередком бізнесу і інвестицій, що 
швидко розвивається, 

 місто молодих людей з великою 
кількістю сучасних торгових цен-
трів, дискотек, пабів, ресторанів,

 містом, яке має аеропорт, з якого 
можна долетіти наприклад до Лон-
дону, Риму, Мілану, Франкфурту, 
Осло, Гданська і Вроцлава.

Вартість життя у Любліні

Попри те, що Люблін — це великий 
студентський осередок, він характе-
ризується низькою вартістю прожи-
вання в порівнянні з містами Цен-
тральної чи Західної Польщі. Ціни 
за місце в гуртожитку — це 270-550 
зл. Вартість проживання в приватно-
му гуртожитку, що знаходиться по-
близу дидактичних приміщень, або 
винайму кімнати в студентському 
помешканні — це в середньому 550 
зл. Вартість користування міським 
транспортом (автобуси та тролейбу-
си) теж невисока — квиток зі студент-
ською знижкою — 1,40 зл. Ціни на 
продовольчі товари теж нижчі, ніж в 
найбільших польських містах. Найде-
шевше купувати в супермаркетах та 
дисконтних магазинах, трохи дорож-
че — в малих магазинчиках.

Безпека

На думку міжнародної консал-
тингової фірми Pricewaterhouse 
Coopers, Люблін — це місто, де 
мешканцям і гостям забезпе-
чено відповідний рівень безпе-
ки. Кількість аварій на дорогах  
і зареєстрованих злочинів тримаєть-
ся на низькому рівні.

Стипендійні програми

Особи, що хочуть навчатись  
в Польщі можуть скористатись низ-
кою стипендійних програм, серед 
яких:

 Стипендія Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” для студентів 
польського походження

 Kasa im. Józefa Mianowskiego
 Wyszehradzki Program Stypendialny 

(WPS)
 Стипендійна програма im. Stefana 

Banacha
 Стипендія Уряду РП
 Стипендія im. Stanisława Grabskiego

Додатково студенти, що навчаються 
на таких самих основах як громадяни 
Польщі (мають діючу Карту поляка, 
статус резидента, постійне прожи-
вання, статус біженця ітп.) можуть по-
давати заяви на соціальну стипендію 
та стипендію Ректора для найкращих 
студентів. 

Студенти -іноземці можуть подавати 
заявки на стипендію Президента мі-
ста Люблін (Люблінського міського 
голови).

Люблін

     Żródło: Marketing Miasta Lublin

     Źródło: Centrum Zana www.zana.pl

     Żródło: Marketing Miasta Lublin
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     Żródło: Rafał Michałowski / Port Lotniczy Lublin S.A
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