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ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Археологія 
Архівістика і сучасне управління
інформаційними записами
Архітектура інформації
Балканістика
Глоттодидактика польської мови
Цифрові технології в роботі аніматора культури 
Е-видавництво і редакторська техніка
Інформація в е-суспільстві
Історія
Історичний туризм 
Історично-дипломатичний напрямок
Конференційний переклад 
Культурознавство
Логопедія з аудіологією
Польська філологія
Архітектура інформації
Прикладна лінгвістика 
Англійська філологія з педагогічною підготовкою
Германська філологія
Іберійська філологія
Романська філологія
Російська філологія
Українська філологія

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ                         
І ІНФОРМАТИКИ
Інженерія нових матеріалів
Інформатика 
Математика 
Математика в фінансах
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 комунікація 
Медіа-продукція
Національна безпека
Політологія 
Інформаційне суспільство 
Міжнародні відносини 
Наука про Східну Європу

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА І АДМІНІСТРАЦІЇ
Адміністрація 
Внутрішня безпека 
Право 
Право і бізнес
Право і менеджмент (магістерка)

ФІЛІАЛ В ПУЛАВАХ
Державне управління
Зв’язки з громадськістю (PR) і медіаконсалтинг
Технічна хімія
Фізіотерапія
Агрохімія

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ
Business Management, BA
Biology, BSc
Tourism Management, BA
Applied Linguistics (EN-RU), BA – навчання 
англійською і російською мовами
English studies, BA
Chemistry, MSc
Graphics, MA
International Relations, MA
Doctoral studies in literature and linguistics, PhD
Doctoral programme in political science, PhD

@umcslublin

@UMCSLublin



УМКС – ФАКТИ І ЦИФРИ:

Вартість навчання - від 625 євро за семестр, в залежності від обраного напрямку навчання. 
Навчання для осіб з Картою поляка – безкоштовне. Особи з Картою поляка також можуть 
отримувати стипендії.

ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ ПРО ЛЮБЛІН

НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ:
Річний підготовчий курс для тих, хто хоче навчатись в Польщі (нульовий рік) – середній або вищий 

рівень 

Річний інтенсивний курс польської мови – початковий рівень

13-тижневий курс (60 годин) 

Інтенсивний 4-тижневий курс польської мови (100 годин) 

Літня школа польської мови і культури

Безкоштовний підготовчий вересневий курс польської мови для студентів що поступили на 1 курс

Існує можливість організації додаткових курсів польської мови, за умови, що буде заявлена 
відповідна кількість кандидатів. Детальна інформація: cjkp.umcs.lublin.pl 

КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ В ЦЕНТРІ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ 
І КУЛЬТУРИ ПРИ УМКС:

Попри те, що Люблін — це великий студентський осередок, він характеризується низькою 
вартістю проживання в порівнянні з містами Центральної чи Західної Польщі. Ціни за місце                           
в гуртожитку від 270 зл. за місяць. Вартість користування міським транспортом (автобуси                             
та тролейбуси) теж невисока — квиток зі студентською знижкою — 1,60 зл. Ціни на продовольчі 
товари теж нижчі, ніж в найбільших польських містах. 

ВАРТІСТЬ ЖИТТЯ У ЛЮБЛІНІ
12 факультетів, серед них Філія у Пулавах

Близько 22 тис. студентів 

Понад 70 напрямків навчання та понад 200 спеціальностей

Всі рівні навчання: бакалаврат, магістратура, аспірантура, післядипломне навчання та  "нульовий" 
підготовчий курс

Спеціальності практичного спрямування

Студмістечко в центрі Любліна (9 власних гуртожитків) 

Сучасна навчальна база

Багато можливостей внутрішньодержавних та міжнародних програм обміну та стажування

Стипендійні програми та власний стипендійний фонд

Можливості всестороннього мовного, мистецького і спортивного розвитку

Численні наукові кола і студентські організації

Культурно-мистецький медіа-центр

Центр розвитку компетенцій

Бізнес-інкубатор

Навчальні програми відповідні до вимог ринку праці

Університет Марії Кюрі-Склодовської (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. 

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 студентів, в тому числі близько 5 
тисяч студентів з-за кордону. На даний момент 
Люблін – це одне з міст з найбільшою 
динамікою інвестицій, місто, що стрімко 
розвивається. 

МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Графіка
Джаз та естрадна музика
Живопис
Навчання образотворчого мистецтва 
Навчання музичного мистецтва

ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ
Біологія
Біотехнологія

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ
Хімія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Економіка
Логістика
Управління
Фінанси і бухгалтерія
Економічна аналітика

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФІІ І СОЦІОЛОГІЇ
Європеїстика 
Когнітивістика
Соціологія
Суспільна креативність
Управління в державній політиці
Філософія

Lublin


