
Процедура прийому до Університету імені Марії-Кюрі-Склодовської  

(Люблін, Польща) 

 

 
Іноземці з Картою Поляка  

 

1.Реєстрація в системі IRK (irk.umcs. lublin.pl), подача даних, завантаження фото, вибір 

напрямку навчання (можна реєструватись на довільну кількість напрямків)  

2. Завантаження на свій профіль в системі IKR сканів оригіналу та нотаріального 

перекладу на польську документів про освіту з додатками (стосується осіб, що 

отримали 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 

документів у відповідному часі, визначеному в описі напрямку в системі ІРК. Перед 

складанням документів потрібно замовити студентський квиток та залікову книжку. 

Документи можна скласти особисто або через довірену особу (в цьому випадку 

довірена особа повинна показати оригінали документів або нотаріально посвідченні 

копії). Іноземці можуть перенести термін складання документів до дати отримання візи  

 

Іноземці (на контрактній основі)  

 

1.Реєстрація в системі IRK (irk.umcs. lublin.pl), подача даних, завантаження фото, вибір 

напрямку навчання (із зазначенням платної форми)  

2. У випадку вибору напрямку, на якому обов’язковими є практичні іспити (мистецькі 

напрямки, логопедія) потрібно їх пройти  

3.Проходження співбесіди зі знання польської мови (для осіб, які не закінчили річного 

курсу і не мають відповідного сертифікату). Співбесіди не мусять проходити особи, що 

закінчили попередній рівень навчання у Польщі. Розмова проводиться через Skype 

4.Складання комплекту документів у Бюро обслуговування навчання та іноземних 

студентів і отримання рішення. В рішенні буде вказано 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 

гуртожиток  

 

Список необхідних документів 
 

 Заява про прийом на навчання (у випадку контрактної форми навчання)  

 Підписана особиста анкета (формуляр 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), залегалізований чи апостильований, відповідно до міжнародних договорів 

та перекладений на польську мову (переклад завірений нотаріусом або зроблений 

присяжним перекладачем)  

Копія закордонного паспорта і візи чи іншого документу, що підтверджує право на 

перебування на території Республіки Польща (оригінал показати)  

Медична довідка про відсутність протипоказань для навчання на обраному відділенні 

Копія страхового полісу (страхування на випадок хвороби та від наслідків нещасних 

випадків) на час навчання в Польщі чи Європейська хартія медичного страхування, або 



заява іноземця про невідкладний 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 показати)  

Передбачений законодавчо документ підтвердження знання польської (не 

стосується осіб, що мають Карту поляка)  

 

Іноземці, що мають Карту поляка складають документи в Рекрутаційних комісіях на 

факультетах, всі інші – в Бюро обслуговування навчання та іноземних студентів  

 

Особи, що навчатимуться на контрактній основі вносять оплату в такому обсязі:  

від 1250 до 2 000 євро за рік навчання 

Іноземцям, що мають польське походження і хочуть навчатись на контрактній формі, 

надається знижка у 30% 

Вступний внесок в розмірі 200 євро  

Існує можливість часткового або повного звільнення з оплат за навчання. Рішення 

приймає Ректор на вмотивовану заяву студента (деталі на вебсторінці www.ua.umcs.pl)  

 

Починаючи з 2014/2015 навчального року університет ввів спеціальну систему знижок 

для абітурієнтів з України на деяких напрямках навчання, щоб дізнатись про 

подробиці, просимо сконтактуватись з Приймальним бюро: пл. Марії Кюрі-

Склодовської 5 20-031. Люблін тел.. +48 81 537 58 80 e-mail: rekrutacja.ru@umcs.pl 

skype: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Наталія Деревинська-Собецька, Тарас 

Бондаренко.  

Бюро обслуговування іноземних студентів: тел. +48 81 537 54 10  

e-mail: studyinenglish@umcs.lublin.pl Даниель Гурецки 

 

 

 

 

Розклад набору в магістратуру 

 

31 березня – початок реєстрації кандидатів онлайн  

15-17, 21-22 липня - прийом документів від зареєстрованих людей 

17-18, 24-25 вересня - прийом документів від зареєстрованих людей 

24 вересня – закінчення реєстрації для кандидатів. 

 

Місце подачі документів: 

Аула ім. I. Daszyńskiego 

Факультет Політології 

Plac Litewski 3 

Люблін 

 

Терміни: 

Липень: 

15 липня ч. 11.00 - 16.00 

16 липня ч. 09.00 - 14.00 

17 липня ч. 09.00 - 14.00 

21 липня вечора. 11.00 - 16.00 

22 липня вечора. 09.00 - 14.00 



 

Вересень: 

17 вересня г. 11.00 - 16.00 

18 вересня г. 09.00 - 14.00 

24 вересня г. 11.00 - 16.00 

25 вересня г. 09.00 - 14.00 

 


