
Університет Марії Кюрі-Склодовської

 в Любліні



Відома в цілому світі польська фізик і хімік. Основоположниця нової галузі 
в хімії - радіохімії.

Марія Кюрі-Склодовська двічі отримала Нобелівську премію:
 з фізики у 1903 р. разом з чоловіком П’єром Кюрі та Антуаном Анрі 

Беккерелем за роботу над радіоактивністю
 з хімії у 1911 р. За розвиток хімії, завдяки відкриттю полонію і радію, 

а також за дослідження металічного радію і його хімічних сполук 

Марія Кюрі-Склодовська
 – патронка університету



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. Всі ці елементи – це джерело 
натхнення для діяльності у сфері культури, 
мистецтва та науки. 

На сьогодні Люблін – це найбільше місто 
Східної Польщі. Тут проживає 350 тис. 
мешканців. Велику групу серед мешканців 
Любліна становлять студенти, їх у місті 
понад 70 тисяч, в т.ч. біля 7 тисяч 
закордонних студентів.

Foto: www.lublin.eu



Foto: www.lublin.eu, www.airport.lublin.pl, www.zana.pl

Ласкаво просимо 
до Любліна!



Чому варто навчатись в УМКС?

 11 фaкультетів і філія в Пулавах
 найбільший вуз у Східній Польщі
 біля 80 напрямків навчання
  понад 250 спеціальностей
 понад 150 наукових кіл та студентських організацій 
 понад 80 післядипломних програм 
 спеціальності практичного спрямування
 можливості всестороннього мовного,  мистецького і спортивного розвитку
 сучасна навчальна база
 медіа-мистецький інкубатор 
 професійний освітній і профорієнтаційний консалтинг
 можливість контакту з майбутніми працедавцями
 студмістечко в центрі Любліна



Чому варто навчатись в УМКС?

 Можливість безкоштовного навчання для абітурієнтів 
з картою поляка

 Можливість безкоштовного навчання для кращих 
абітурієнтів, в рамках конкурсу «Таланти UMCS»»

 Можливість отримувати стипендію для кращих 
студентів з власного стипендійного фонду

 Безкоштовний онлайн курс польської мови 
https://lui.lublin.eu/portal/

 Безкоштовні інформаційні центри в Україні



UMCS w 
liczbach

понад 23 тис. студентів 

понад 240 тис. випускників

2 600 місць в 9 гуртожитках

понад 1 600 іноземних студентів

близько 1300 студентів, що тренують спортивні
дисципліни в AZS» UMCS»

182 договори співпраці з партнерами з цілого світу

біля 1,8 мільйона книжок в головній бібліотеці. 

4 станції винайму міських велосипедів біля будинків UMCS»

98,2 FM – університетське радіо

найбільш престижний вуз серед працедавців Люблінського воєводства



НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ 
2020/2021



 Навчання образотворчого мистецтва

 Навчання музичного мистецтва

 Графіка
 
  Джаз та естрадна музика

  Живопис

ФАКУЛЬТЕТ 
МИСТЕЦЬКИЙ

Навчання польською мовою



ФАКУЛЬТЕТ 

БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЇ  

Біологія
Спеціальності:

 біоаналітика (від 1 семестру)
 біохімія
 експерементальна біологія
Медична біологія (від 1 семестру)
 мікробіологія

Біотехнологія 

Навчання польською мовою



ФАКУЛЬТЕТ 
ХІМІЇ 

Хімія
спеціальності:

 хімічна аналітика
 криміналістична хімія
 прикладна і теоретична хімія
 хімія біоактивних засобів та косметики
 хімія в скульптурно-архітектурній реконструкції

Навчання польською мовою



ФАКУЛЬТЕТ
ЕКОНОМІЧНИЙ

Економічна аналітика

Економіка

Фінанси і бухгалтерія

Логістика

Управління

Навчання польською мовою



ФАКУЛЬТЕТ 
ФІЛОСОФІЇ І СОЦІОЛОГІЇ

Європеїстика

Філософія

Когнітивістика

Суспільна креативність

Соціологія

Управління в державній політиці 

Навчання польською мовою



Англійська філологія
Польська філологія
Германська філологія
Португальська філологія
Іспанська філологія
Романська філологія
Російська філологія
Українська філологія
Історія
Історичний туризм

ФАКУЛЬТЕТ  
ГУМАНІТАРНИЙ

Навчання польською мовою



ФАКУЛЬТЕТ  
ГУМАНІТАРНИЙ

Навчання польською мовою

Археологія
Архітектура інформації
Архівістика і сучасне управління інформаційними даними
Е-видавництво і редакторська техніка
Прикладна інформатологія
Культурологія
Прикладна лінгвістика
Логопедія з аудіологією
Цифрові технології в анімації культури 
Польсько-німецькі культурні і перекладацькі студії (польською і 
німецькою мовами, в UMCS» і в Потсдамському Університеті)



ФАКУЛЬТЕТ 
МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ І ІНФОРМАТИКИ 

Математика

Математика в фінансах

Фізика

Технічна фізика

Інформатика

Інженерія нових матеріалів 
(спільно з ф-том Хімії)

Навчання польською мовою



Географія

Геоінформатика
(спільно з ф-том математики, фізики і інформатики)

Благоустрій

Туризм і відпочинок

ФАКУЛЬТЕТ 
ЗЕМЛЕЗНАВСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ 

Навчання польською мовою



ФАКУЛЬТЕТ 
ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Аніматор культури

Педагогіка

Спеціальна педагогіка

Дошкільна і ранньошкільна педагогіка

Соціальна робота

Психологія

Навчання польською мовою



Національна безпека

Журналістика та суспільна комунікація

Політологія

Медіа-продукція

Інформаційне суспільство
(спільно з ф-том математики, фізики і інформатики)

Міжнародні відносини

Держуправління (магістратура)

Public relations і управління інформацією

ФАКУЛЬТЕТ

ПОЛІТОЛОГІЇ І ЖУРНАЛІСТИКИ

Навчання польською мовою



ФАКУЛЬТЕТ 
ПРАВА І АДМІНІСТРАЦІЇ

Право і адміністрація

Право внутрішньої безпеки

Право і бізнес

Право і менеджмент 
(магістратура)

Право

Кримінологія

Міжнародне право і право ЄС 
(магістратура)

Навчання польською мовою



ФІЛІЯ В ПУЛАВАХ

Держуправління

Технічна хімія
(спеціальність – під патронатом
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S».A.)

Фізіотерапія

Фізичне виховання



• Tourism Management, BA (Faculty of Earth S»ciences 
and S»patial Management) 

• Biology, BSc (Faculty of Biology and Biotechnology)
• Business Analytics, BSc (Faculty of Economics)
• Chemistry, MSc (Faculty of Chemistry)
• Graphics, MA (Faculty of Fine Arts and Music)
• Education and Therapy,MA (Faculty of Education ad 

Psychology)
• International Relations, BA  (Faculty of Political 

S»cience)
• International Relations, MA  (Faculty of Political 

S»cience)
• Intercultural Communication in Education and the 

Workplace, MA (Faculty of Humanities) 
• Doctoral studies in literature and linguistics  (Faculty 

of Humanities) 
• Doctoral programme in political science (Faculty of 

Political S»cience)
• International Doctoral Studies in Physics (Faculty of 

Mathematics, Physics and Computer S»cience)

Courses conducted in English



УМКС має висококваліфікований науково-викладацький склад 

та технічну базу – спеціалістичні аналітичні лабораторії 

(напр., Центр функціональних наноматеріалів), наукову 

апаратуру, бібліотеку та Медіа-мистецький інкубатор.

Наукові дослідження



Університет бере участь в програмах міжуніверситетської співпраці на основі білатеральних договорів 

з вузами з США, Бразилії, Іспанії, Кореї, України і ін. 

Основними міжнародними науковими та дидактичними програмами, в яких ми беремо участь є: 
 Рамкова програма Европейського союзу, 
 S»ocrates/Erasmus, 
 Gruntvig Lingua, 
 Jean Monnet for Poland, 
 The Baltic University Programme, 
 Програми польсько-американської комісії Fulbrighta.

Міжнародне співробітництво



 Понад 1600 студентів (бакалаврат і магістеріум) 
з 50 країн світу

 Понад 180 студентів-учасників міжнародної  
     програми обміну Еrasmus та інших програм

Закордонні студенти в університеті



 Безкоштовний курс польської мови (інтенсивний у 
вересні і протягом всього року)

 Диплом державного зразка, визнається у всій 
Європі

 Можливість проживання в гуртожитку (за заявою 
студента)

 Фахова опіка Відділу обслуговування іноземних 
студентів (спілкуємось: англійською, українською,  
німецькою і російською)

 Стипендійні можливості
 Багатокультурне середовище (понад 1600 

іноземних студентів)
 Високий рівень навчання, базований на 

європейських стандартах

ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО:



“Таланти UMCS”
Конкурс для креативних, талановитих людей, 
котрі мають мистецькі, наукові, спортивні, 
громадські досягнення.

Хто може взяти участь у конкурсі? 

Іноземці, котрі вивчають польську мову, 
цікавляться польською культурою, активно 
діють в своєму середовищі, займаються 
суспільно-громадською діяльністю, але не 
мають права на безкоштовне навчання в 
Польщі.

Конкурс оголошується щорічно. В результаті 
конкурсу кращі абітурієнти отримують 
можливість безкоштовного навчання в UMCS».

ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО:



Ботсад УМКС було створено рішенням Сенату УМКС 23 лютого 1965 р.
Для відвідувачів його відкрито 30 квітня 1974 р.

До основних завдань ботсаду належить ведення активної охорони вимираючих рослин 
та тих, що знаходяться під особливою державною охороною. Ботсад УМКС – це також 
місце відпочинку.
На території 21,25 га зібрано майже 7000 видів рослин з цілого світу.
Особливою рисою ботсаду є відновлений шляхетський двір, котрий 
належав у ІІ половині XVIII ст. Яну Непомуцену Костюшко, дядьку 
Тадеуша, котрий неодноразово тут гостював. Будинок можна оглянути 
з середини.

Ботсад УМКС



Університетський центр культури „Хатка Жака”  

відомий як місце інтеграції творчих середовищ 

і простір реалізації заходів мистецтва. 

Тут проводяться фестивальні міроприємства, 

а також функціонують творчі гурти та майстерні, 

серед яких 

•   Колектив народного танцю UMCS», 
 Колектив парного танцю „Impetus”, 
 Університетський хор, 
 Університетська медіа-група.

Університетський центр 
культури „Хатка Жака”



Медіа-мистецький інкубатор

Медіа-мистецький інкубатор – це винятковий у Східній Польщі 

цифровий творчий осередок, котрий служить діалогу між 

освітою, культурою, мистецтвом та мас-медіа. Тут 

знаходиться серед іншого:  
 відео-кінозал з функцією кіно 3D i системою просторового 

звуку Dolby Digital
  телевізійна студія, радіо-студія, 
 монтажня звуку, режисерська майстерня, 
 комп’ютерний зал, 
 зали синхронного перекладу 



Комплекс будинків Центру фізичної культури УМКС складається з:
    3 спотривних залів
    басейну
    2 тренажерних залів
    залу для фітнесу
    стінки для альпінізму
    зали для спінігу
Біля Центру знаходиться  спорт майданчик зі штучним покриттям 
і освітленням та 2 майданчики для пляжного волейболу.
.

Спорт в УМКС

УМКС вже багато років поспіль може пишатися
спортивними досягненнями студентів як в чемпіонаті
Польщі серед вузів, так і лігах загальнодержавного 
значення. Студенти можуть брати участь у понад 20 
спортивних секціях — це найбільша кількість  серед вузів
нашого регіону.



   Річний курс, що готує до навчання в Польщі
   Інтенсивний річний курс польської мови
  13-тижневий курс
  Інтенсивний 4-тижневий курс польської мови
   Літня школа польської мови і культури

Курси польської мови
в Центрі польської мови та 
культури для іноземців 



 В Університеті Марії Кюрі-Склодовської активно діють 
понад 80 наукових кіл та студентських організацій. 

 Вони дозволяють студентами розвивати свої вміння 
та зацікавлення, за допомогою практичного розширення 
власних знань, котрі часто перевищують програмні вимоги.

 Наукові кола та студентські організації займаються 
культурно-науковою діяльністю як наприклад: 
організація конференцій, симпозіумів, зустрічей з 
цікавими людьми.

 В університеті присутні також місцеві представництва 
загальнопольських та міжнародних студентських організацій , 
серед яких AEGEE, AIES»EC Lublin, ES»N Lublin, а також NZS».

Студентське життя в УМКС



www.irk.umcs.pl

fb.com/umcslublin

@umcs_lublin

@umcslublin

@UMCSLublin

youtube.com/UMCStube

www.ua.umcs.p
l
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