Люблін – це місто з 700-літньою історією, багатою на
події, котрі змінювали Польщу і Європу. Історична
спадщина Любліна, насичена ягелонською традицією,
взаємопроникненням народів, культур і релігій,
створилa магічну атмосферу, котру можна відчути
і пережити. Всі ці елементи – це джерело натхнення
для діяльності у сфері культури, мистецтва та науки.
Люблін – це місто молодих та активних людей. Тут
навчається та розвиває свої зацікавлення понад 80
тисяч осіб, в тому числі понад 6 тисяч студентів з-за
кордону. На даний момент Люблін – це одне з міст
з найбільшою динамікою інвестицій. Пріоритетний
вибір розвитку інфраструктури, призвів до відкриття
в 2012 році аеропорту Люблін.

Університет Марії КюріСклодовської (УМКС)
- це найбільший державний
вищий навчальний заклад у
Східній Польщі, розташований
у Любліні – академічному місті
різних культур і традицій.
Про винятковість навчальної
пропозиції університету
свідчить його різносторонність.
Ми проводимо навчання на
12 факультетах:
• Факультет мистецтв
• Факультет біології
та біотехнологій
• Факультет хімії
• Економічний факультет
• Факультет філософії
і соціології
• Гуманітарний факультет
• Факультет математики,
інформатики і фізики
• Факультет землезнавства
та благоустрою
• Факультет педагогіки
і психології
• Факультет політології
• Факультет правознавства
і адміністрації
• Філіал УМКС в Пулавах
В університеті можна навчатися
стаціонарно та заочно, а також
на вечірній формі, на 5-річній
магістерській програмі, 3-річній
бакалаврській програмі
(програма І-го ступеня)
і дворічних магістерських
програмах (програма ІІ-го

ступеня).
На даний момент університет
проводить навчання
на 65 бакалаврських
напрямках та 55 напрямках
2-річних магістерських програм
польською мовою. Додатково
існує можливість навчатись
на 8 напрямках англійською
мовою та одному напрямку
англійською і російською.
В університеті також можна
навчатись на програмах
ІІІ-го ступеня (аспірантура,
докторантура)
і післядипломних програмах.
Переваги навчання
в УМКС:
• отримання диплому
державного зразка,
визнаного на європейському
освітньому ринку
• безкоштовний інтенсивний
курс польської мови
у вересні для студентів,
які навчатимуться на платній
формі
• безкоштовні курси польської
мови (загальне мовлення
та спеціалістичнe) протягом
першого курсу
• можливість проживання
в гуртожитках високого
стандарту (за умови
попередньої подачі заяв)
• фахову опіку Відділу
обслуговування іноземних
студентів в розв’язанні
поточних справ (українською

та російською мовами)
• програми опікунів-менторів
на деяких факультетах
• стипендійні програми
• першість в прийнятті
на магістерські програми для
випускників УМКС
• високий рівень навчання,
базований на європейських
стандартах.
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
внутрішньодержавних
та міжнародних програм
обміну та стажування
• Спеціальності практичного
спрямування
• Стипендійні програми
• Можливості всестороннього
мовного, мистецького
і спортивного розвитку
• Сучасна дидактична база
• Культуно-мистецький медіа
центр
• Професійний освітній

і професійний консалтинг
• Можливість контактів
та співпраці з майбутніми
працедавцями
• Студмістечко в центрі
Любліна
Відстань від Любліна до
українських міст:
Львів – 187 км
Луцьк – 200 км
Чернівці - 489 км
Житомир - 500 км
Київ – 560 км
Одеса – 777 км
Дніпропетровськ – 921 км
Харків - 1 077 км
Донецьк 1 400 км
Ялта - 1430 км

Особи, що навчатимуться на контрактній основі
вносять оплату в такому обсязі:
• Від 1250 до 2 000 євро за рік навчання
• 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 веб-сторінці
www.ua.umcs.pl).
У разі запитань просимо звертатись:
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 англійською мовами.

Прийом на навчання крок
по кроку
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 IRK 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, проходження
екзамену, співбесіди (якщо
передбачена умовами
вступу).
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
варто замовити студентський
квиток. 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.

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.

Іноземці (на контрактній
основі)

Список необхідних
документів:

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

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

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

(оригінал показати)
• Медична довідка про
відсутність протипоказань
для навчання на обраному
відділенні (+переклад)

• Підписана особиста анкета
(формуляр генерується
абітурієнтом в системі ІRK)

• 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

• 1 актуальна фотографія
3,5х4,5 см. (анфас)

• Копія карти поляка
(оригінал показати)

• Оригінал документу
про освіту (у випадку
магістратури - і Атестат,
і диплом бакалавра),
залегаізований
чи апостильований,
відповідно до міжнародних
договорів та перекладений
на польську мову (переклад
завірений нотаріусом або
зроблений присяжним
перекладачем)

• Передбачений законодавчо
документ підтвердження
знання польської мови
(не стосується осіб з картою
поляка).

• Копія закордонного
паспорта і візи чи іншого
документу, що підтверджує
право на перебування на
території Республіки Польща

Іноземці, що мають Карту
поляка складають документи
у Приймальних комісіях
на факультетах, всі інші
- в Бюро обслуговування
навчання та іноземних
студентів.

УМКС вже багато років поспіль може пишатися
спортивними досягненнями студентів як
в Чемпіонаті Польщі серед вузів, так і лігах
загальнодержавного значення. За ефективне
проведення спортивної політики в університеті
відповідають Центр фізичної культури УМКС,
університетський клуб AZS, а також Бюро
спорту. Студенти можуть брати участь у понад
20 спортивних секціях — це найбільша кількість
серед вузів нашого регіону.

Студмістечко
Студмістечко — це комплекс
будинків, розміщених біля
дидактичних об’єктів УМКС,
котрий складається
з гуртожитків УМКС,
приватних гуртожитків,
що пропонують кімнати
для студентів, а також
Центру фізичної культури
УМКС — комплексу з
трьох спортзалів, басейну,
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
знаходиться низка пабів,
дискотек, гастрономічних
пунктів, магазинів і пунктів
ксеро. З південної сторони
студмістечко оточене
університетським парком,
котрий теж є власністю
університету.
Гуртожитки
Університет має 9 власних
гуртожитків, розміщених
поблизу навчальних
корпусів, в центрі міста
– разом – це понад 2900
місць. Ми пропонуємо місця

різного стандарту — від
гуртожитків з двокімнатними
блоками, повним санітарним
вузлом і кухнею (ніби окремі
квартири), гуртожитків
з одним, двома чи чотирма
кімнатами на один санвузол
до гуртожитків з 3-х місними
кімнатами із загальним
санітарним вузлом
на коридорі. 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
додаткові місця для студентів
заочної форми навчання на
час сесій. В гуртожитках
УМКС є також додаткові
місця для короткотривалого
проживання осіб, що
потребують дешевої ночівлі
Стипендійні програми
Особи, що хочуть навчатись
в УМКС можуть скористатись
низкою стипендійних
програм, серед яких:
• Стипендія Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
для студентів польського
походження

• Стипендійна програма im.
Stefana Banacha
• Стипендія Уряду РП
• Стипендія im. Stanisława
Grabskiego і ін.

та до 530 zł за одномісну
кімнату. Вартість проїзду
в громадському транспорті
(автобус, тролейбус) 1,6 зл
зі студентською знижкою.

Додатково студенти,
що навчаються на таких
самих підставах як громадяни
Польщі (мають діючу Карту
поляка, статус резидента,
постійне проживання,
статус біженця ітп.) можуть
подавати заяви на соціальну
стипендію та стипендію
Ректора для найкращих
студентів.

Бюро обслуговування
навчання та іноземних
студентів

Студенти-іноземці можуть
подавати заявки
на стипендію Президента
міста Люблін (Люблінського
міського голови). та
стипендію стипендійного
фонду УМКС.

• прийомом документів

Вартість життя в Любліні
Люблін характеризується
низькою вартістю
проживання порівняно
з містами Центральної
і Західної Польщі. Ціни за
місце в гуртожитку залежать
від стандарту гуртожитку
і в середньому тримаються
в межах: 270 zł за місце
в 3-місній кімнаті, 360 zł
за місце в 2-місній кімнаті

Бюро займається справами
пов’язаними
з обслуговуванням іноземних
студентів в УМКС. Консультує
і допомагає студентам
передусім у справах
пов’язаних з:
• 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
studyinenglish@umcs.lublin.pl

УМКС співпрацює з багатьма інституціями, органами
самоврядування і підприємцями, а також закордонними
партнерами з країн ЄС та України, останнім часом також
з Китаю. Нещодавно було оцінено наші старання пристосування профілів навчання до потреб ринку праці,
університет отримав багато важливих нагород та відзначень, серед яких: „Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis”,
„Dobra Uczelnia – dobra praca”. УМЦС також є лауреатом конкурсу „Найбільш інноваційний та креативний
вуз у Польщі у творенні професійних перспектив”,
а також лауреатом конкурсу „Найвижча якість Quality
International.”

Курси польської мови
в Центрі польської мови
і культури
РІЧНИЙ ПІДГОТОВЧИЙ
КУРС ДЛЯ ТИХ, ХТО ХОЧЕ
НАВЧАТИСЯ В ПОЛЬЩІ –
середній або вищий рівень
оплата: 2200 євро (не
включає коштів проживання,
харчування, страхування
тощо).
Кількість годин: Заняття
відбуваються з понеділка
до п’ятниці (6-8 годин
у день).
Учасники курсу діляться на
групи відповідно до рівня
знання польської мови.
Кожна група має відповідну
навчальну програму,
пристосовану
до рівня учасників та їхнього
пізнішого напрямку навчання
(історична, полоністична
та економічна групи). Курс
завершується іспитом.
Учасники курсу отримують
сертифікати про участь
у курсі та результати іспиту.
ІНТЕНСИВНИЙ РІЧНИЙ
КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ –
початковий рівень
оплата: 2200 євро
(не включає коштів

проживання, харчування,
страхування тощо). 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: 1 200 зл
Кількість годин: 60. Заняття
відбуваються
2 рази в тиждень, в робочі
дні в післяобідній час (2-3
години в день). Курс можна
продовжити у 2 семестрі
(60 год.) Курс може бути
зорганізований у випадку
подання заяв щонаймні
4-5 ос.
ІНТЕНСИВНИЙ
4-ТИЖНЕВИЙ КУРС
ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ –
початковий рівень
оплата: 250 євро (не
включає коштів 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’ятницю (4-6 год. в день).
Існує можливість організації
курсів польської мови за
бажанням, за умови, що
буде заявлена відповідна
кількість кандидатів.
Програма й тривалість курсу
може бути пристосована
до індивідуальних потреб
зацікавлених 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 витрати 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
вивчення мови(початковий,
середній та вищий рівні),

лекції з польської історії
та культури (35 годин),
а також факультативні
заняття, на яких учасники
ознайомляться з польськими
народними танцями, піснями,
театром і кіно.
На завершення курсу
учасники Літньої школи
отримують сертифікати
учасника, довідку ECTS
(4 бали) і дипломи.
Культурна та туристичнокраєзнавча програма
включає: екскурсії до
Замостя, екскурсії в Козлувку
і Казімеж-Дольний, екскурсії
по Любліну, концерти
органної, симфонічної
та народної музики, зустрічі
з цікавими людьми регіону,
кіносеанси і перегляд
кінофільмів у Центрі, пікнік
у Войцехові.
Деталі та заяви на участь:
www.cjkp.umcs.lublin.pl

НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ
МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• Графіка

• Управління в державній політиці
• Філософія
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

• Джаз та естрадна музика

• Археологія

• Живопис

• Архівістика і сучасне

• Навчання образотворчого
мистецтва
• Навчання музичного мистецтва
ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ
ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ
• Біологія
• Біотехнологія
ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ
• Хімія
• Моніторинг і аналітика 		
навколишнього середовища
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• Економіка
• Логістика
• Управління
• Фінанси і бухгалтерія
• Економічна аналітика
ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФІІ
І СОЦІОЛОГІЇ

управління інформаційними
записами
• Балканістика
• Глоттодидактика польської мови
• Цифрові технології в роботі
аніматора культури
• Е-видавництво і редакторська
техніка
• Інформація в е-суспільстві
• Історія

• Інженерія нових матеріалів

• Адміністрація

• Інформатика

• Внутрішня безпека

• Математика

• Право

• Математика і фінанси

• Право і бізнес

• Технічна фізика

• Право і менеджмент

• Фізика
ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕЗНАВСТВА
І БЛАГОУСТРОЮ
• Благоустрій
• Географія
• Геоінформатика
• Туризм та відпочинок

• Історичний туризм
• Конференц-переклад

• Аніматор культури

• Культурознавство

• Педагогіка

• Логопедія з аудіологією

• Психологія

• Польська філологія

• Спеціальна педагогіка

• Прикладна інформатологія

• Соціальна робота

• Прикладна лінгвістика
• Англійська філологія
з педагогічною підготовкою
• Германська філологія
• Іберійська філологія
• Романська філологія
• Російська філологія

• Когнітивістика

• Українська філологія

• Суспільна креативність

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА
І АДМІНІСТРАЦІЇ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ
І ПСИХОЛОГІЇ

• Європеїстика
• Соціологія

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ,
ФІЗИКИ І ІНФОРМАТИКИ

ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ
• Журналістика та суспільна
комунікація

(магістерка)
ФІЛІАЛ В ПУЛАВАХ
• Державне управління
• Зв’язки з громадськістю (PR)
і медіаконсалтинг
• Технічна хімія
• Фізіотерапія
• Агрохімія
НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ
• Biology, BSc
• Cognitive studies, MA
• Science and Technology,
BSc, MSc
• Tourism Management, BA
• Applied Linguistics (EN-RU),
BA – навчання англійською
і російською мовами

• Медіа-продукція

• English studies, BA

• Національна безпека

• Chemistry, MSc

• Політологія

• Graphics, MA

• Iнформаційне суспільство

• International Relations, MA

• Міжнародні відносини

• Doctoral studies in literature

• Наука про Східну Європу

and linguistics

youtube.com/UMCStube

vk.com/umcs_poland

fb.com/umcs.ua

@umcs_lublin

Університет Марії Кюрі-Склодовської
Приймальне бюро УМКС
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

тел. +48 81 537 58 80
e-mail: rekrutacja.ua@umcs.pl
skype: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

www.ua.umcs.pl

