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Люблін, котрий називають столицею Східної Польщі
- це найбільше місто на правому березі Вісли, що
найбільш динамічно розвивається. Виконує функцію
адміністративного, економічного і культурного центру
регіону. Особливою рисою Любліна є його багата,
понад 700-літня історія та багатокультурність. Це
чарівне місце, що приваблює унікальною атмосферою,
багатою архітектурою і численними пам’ятниками.
Люблін – це також академічне місто. До навчання
заохочує багата пропозиція напрямків навчання, кращі
наукові кадри, а також діяльність, спрямована на
підтримку студентів, в т.ч. шляхом надання стипендій
і нагород.
Люблін – місто натхнення. Тут проходять відомі
міжнародні мистецькі заходи, театральні, музичні
фестивалі, а також фестивалі, що представляють
сучасне мистецтво. Серед найбільш відомих
культурних подій можна зазначити: «Carnaval
Sztuk-Mistrzów», «Festiwal Inne Brzmienia», «Noc
Kultury», «Jarmark Jagielloński», «Festiwal Teatrów
Europy Środkowej „Sąsiedzi”», «Festiwal „Konfrontacje
Teatralne”» чи «Europejski Festiwal Smaku». Високий
рівень культурної пропозиції забезпечують також діючі
в місті театри, галереї, студентські клуби.
Люблін є одним з міст з найбільшою динамікою
інвестицій. Відкриття аеропорту, будівництво об’їздної
дороги та мережі доріг, модернізація системи міського
транспорту вносять значний внесок у розвиток
інфраструктури і створення сприятливих умов для
інвестицій, що зміцнює позиції Любліна на карті
Польщі і Європи.
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Центр польської мови і культури для польської
діаспори і іноземців пропонує різні форми навчання,
що відповідають побажанням слухачів, з точки зору
програми, тривалості і термінів проведення занять.

Шановне панство!
Центр польської мови і культури для польської діаспори
і іноземців Університету Марії Кюрі-Склодовської в
Любліні є однією з найдинамічніших установ цього
типу в країні і має найбагатшу освітню пропозицію
в Польщі, котра охоплює різні форми навчання
молоді і дорослих. Разом з досвідченими кадрами,
перевіреними багатолітньою працею як в Польщі так
і за кордоном, нашою перевагою є красивий сучасний
будинок з актовим залом і навчальними аудиторіями,
обладнані
найновішими
мультимедіальними
технічними засобами. В центрі також є комп’ютерний
клас, добре обладнана бібліотека, маємо можливість
користуватись спортивними обєктами університету.
Нічого дивного, що на протязі 24 років існування
нашої установи, в нас навчалося понад 9760 слухачів
з 73 країн світу, зі всіх континентів. Докладаємо всіх
зусиль, щоб наші слухачі не лише отримували знання,
але також добре почувалися в стінах нашого центру,
навчального закладу і нашого міста Люблін.
Запрошуємо до нас всіх, хто хоче навчитися польської
мови і пізнати польську культуру на запропонованих
нами курсах, спеціальних тренінгах, післядипломному
навчанні, або інших формах навчання.
Проф. Ян Мазур
Директор

До головних форм навчання, що пропонуються
центром, належать:
	Річний підготовчий курс для тих, хто хоче
навчатися в Польщі
	Післядипломні студії з навчання польської
мови, як іноземної
	Післядипломне навчання з перекладознавства
(транслаторики)
	Річне гуманітарне післядипломне навчання
для іноземців
	Річний курс польської мови
	Літні курси
	Інтенсивні курси польської мови
В місяцях канікул організовані, в рамках т.зв. літа
для польської діаспори, спеціальні курси для
польської діаспори і іноземців, під час яких учасники
мають можливість поглибити свої знання з польської
мови, а також з польської літератури, культури, історії.
Іноземні студенти, що розпочинають платне навчання
на УМКС, можуть скористатися з безплатного
інтенсивного курсу польської мови, котрий
проходить у вересні.
Всі студенти-іноземці можуть на протязі першого року
навчання брати участь в безплатних річних курсах,
вдосконалюючи знання з польської мови.
Всі курси, що проводяться центром, закінчуються
екзаменом і випускники отримують сертифікати
з оцінкою, кількістю годин занять, рівнем знань і
отриманими пунктами ECTS. Програми навчання
відповідають
європейській
системі
опису
мовних компетенцій, а також стандартам вимог
екземенаційних опрацювань державної комісії
посвідчення польської мови, як іноземної.
Випускники можуть взяти участь в сертифікованих
державних екзаменах, які відбуваються також в
Любліні.

Навчання в центрі польської мови і культури УМКС
приносять нашим слухачам численні вигоди. По перше,
досягають дуже доброго рівня знання польської
мови – заняття проводять досвідчені вчителі, автори
підручників і члени екзаменаційних комісій з польської
мови, як іноземної, центр має чудову навчальну
базу, бібліотеку, компютерний клас, мультимедіальне
обладнання. По друге, пізнають польську культуру
і отримують знання про сучасну Польщу – разом з
уроками з мови проводимо уроки з культури, літератури,
історії, а також пропонуємо багату туристичнокультурну програму. По третє, знайомляться з
новими приятелями, іншими культурами і мовами,
навчаються бути толерантними і втановлюють
міжкультурні контакти. Крім того навчаються
самостійності, відповідальності, розширюють свій
кругозір, розбудовують амбіції і реалізують свої
численні здібності.
Окрім освітньої програми, центр пропонує широкий
спектр додаткових занять. Щотижня відбуваються
презентації польських фільмів, а у вихідні дні –
відвідування філармонії, театрів і музеїв. Вечорами
для бажаючих проводяться спортивні заняття.
Організовуються різноманітні культурні заходи,
наприклад вечір пісні і танцю, народні вечорниці,
міська гра, двомовний конкурс читців, вечір легенд,
театральні вистави, вертепи, різдвяні зустрічі,
шекспірівський конкурс (англійською мовою), багаття,
катання на санях і ін., діє хор «Понад кордонами».
В центрі постійно відбуваються літературні вечори,
на які запрошуються провідні польські письменники
і журналісти. Весною виїжджаємо на екскурсії до
Kazimierza, Sandomierza, Kozłówki, Zamościa i Krakowa. Студенти оточені турботливою опікою наших
співробітників, отримуючи допомогу в багатьох
життєвих і студентських питаннях.

