OПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

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

ПРО ЛЮБЛІН

Люблін - це місто з 700-літньою історією, багатою на події, що змінювали Польщу і
Європу. Історична спадщина Любліна, насичена ягелонською традицією,
взаємопроникненням народів, культур і релігій, створила магічну атмосферу,
котру можна відчути.
Люблін - це місто культури, мистецтва, науки, місто молодих та активних
людей. Тут проживає біля 350 тисяч мешканців, навчається понад 70
тисяч студентів, в т.ч. понад 7 тисяч студентів з-за кордону. На
даний момент Люблін - це одне з міст з найбільшою динамікою
інвестицій в Польщі, місто, що стрімко розвивається.
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ВАРТІСТЬ ЖИТТЯ В ЛЮБЛІНІ

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 380 злотих за місяць. Проїзд міським
транспортом (по студентському квитку) 1,8 зл.

LUBLIN (LUZ)

УНІВЕРСИТЕТ
МАРІЇ КЮРІ-СКЛОДОВСЬКОЇ
В ЛЮБЛІНІ
НАЙБІЛЬШ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗОВАНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ПОЛЬЩІ
*За рейтингом освітнього фонду «Перспективи»,
рапорт «Іноземні студенти в Польщі 2017»

Українська філологія
Польсько-німецькі культурні і перекладацькі
студії (польською і німецькою мовами,
в UMCS і в Потсдамському Університеті)

У
заснований в 1944 p .
найбільший державний унів ерситет в Східній П ольщі
найбільш інтернаціоналізований унів ерситет в Польщі
розташований у Любліні, унів ерситетському місті різних к ультур і тр адицій
12 факультетів i філія в м. Пулави
медіа-мистецький інкуб атор (студентське радіо, телебачення)
ботанічний с ад
сучасний спо ртивний ц ентр
центр культурного життя студентів «Хатка Жака»

НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ
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
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Архітектура інформації
Англійська філологія з педагогічною
підготовкою
Цифрові технології в роботі аніматора
культури
Е-видавни цтво і редакторська техніка
Культурознавство
Логопедія з аудіологією
Польська філологія
Португальська філологія
Прикладна лінгвістик а
Прикладна ін форматологія
Германська філологія
Іспанська філологія
Італійська філологія
Романська філологія
Російська філологія

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ І АРХЕОЛОГІЇ
Археологія
Архівістика і сучасне управління
інформаційними даними
Історія
Історичний туризм
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ
І ІНФОРМАТИКИ

Інженерія нових матеріалів
Інформатика
Математика
Математика в фінансах
Навчання математики і інформатики
Технічна фізика
Навчання фізики і інформатики
Фізика
ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕЗНАВСТВА
І БЛАГОУСТРОЮ

Благоустрій
Географія
Геоінформатика
Туризм та відпочинок
Військова географія і кризис-менеджмент
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ
І ПСИХОЛОГІЇ

Анімація культури
Педагогіка
Психологія

Спеціальна педагогіка
Соціальна робота
Дошкільна і ранньошкі льна педагогіка
Ресоціалізаційна педагогіка
ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ
І ЖУРНАЛІСТИКИ

Адміністрація і держуправління
Державна адміністрація
Public relations i управління інформацією
Журналістика та суспільна комунікація
Медіа-продукція
Національна безпека
Політологія
Інфорmаційне суспільство
Міжнародні відносини

понад

понад

понад

студентів

договори співпр аці з
партнерами з цілого світу

випускників

Erasmus+ договорів

викладачів – експертів
в своїх галузях

біля

1,8 мільйона

книжок в головній бібліотеці

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА І АДМІНІСТРАЦІЇ

Право і адміністраці я
Внутрішня безпека
Право і бізнес
Право і менеджмент (магістратура)
Право
Кримінологія
Міжнародне право і право ЄС (магістратура)

понад

місць в 9 гуртожитках

іноземних студентів

наукових студентських кіл та
студентських організацій

університетське радіо

ФІЛІАЛ В ПУЛАВАХ

Державне управління
Фізичне ви ховання
Технічна хімія
Фізіотерапія (заочне)
Криміналістична техніка*
Біобезпека*
* напрямки розпочнуться після затвердження МОН

ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО
державний диплом, що визнається на ринку
Євросоюзу
студмістечко в центрі Любліна, 9 власних
гуртожитків високого стандарту
можливість безкоштовного навчання для
кращих абітурієнтів в рамках конкурсу
«Таланти UMCS»

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ
IT Cyber Security, MA
Tourism Management, BA
Biology, BSc
Chemistry, MSc
Graphics, MA
Business Analytics, BA

U

International Relations, MA
International Relations, BA
Data science, MA
Intercultural Communication in Education
and the Workplace, MA

стипендійні можливості, в т. ч. для іноземців з власного стипендійного фонду
фахова опіка Відділу обслуговування
іноземних
студентів
(спілкуємось:
англійською, українською, німецькою і
російською)

міжнародне середовище
широкий спектр програм студентського
обміну (в т.ч. програми Erasmus, Most і ін.)
інформаційні ц ентри в Україні
висока якість навчання, що базується на
європейських стандартах
безкоштовний онлайн курс польської мови
річний підготовчий курс для тих, хто хоче
навчатись в Польщі
літня школа польської мови і культури
безкоштовний місячний інтенсивний курс
польської мови перед початком навчання в
вересні

