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Люблін – це місто з 700-літньою історією, багатою 
на події, котрі змінювали Польщу і Європу.  Історична 
спадщина Любліна, насичена ягелонською традиці-
єю, 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 близько 3 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.



Навчайся в UMCS 
у Любліні

Про Університет Марії Кю-
рі-Склодовської  

Університет Марії Кюрі-Скло-
довської – це найбільший дер-
жавний вищий навчальний 
заклад у Східній Польщі, роз-
ташований у Любліні – акаде-
мічному місті різних культур 
і традицій. Про винятковість 
навчальної пропозиції універ-
ситету свідчить його різносто-
ронність. Ми проводимо нав-
чання на 11 факультетах:

  Факультет мистецтв 
  Факультет біології 

    та біотехнологій 
  Факультет хімії 
  Факультет eкономіки 
  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 
 

В університеті можна навчати-
ся стаціонарно та заочно, а також 
на вечірній формі, на 5-річній 
магістерській програмі, 3-річній 
бакалаврській програмі (програ-
ма І-го ступеня) і дворічних магіс-
терських  програмах.  На  даний 
момент університет проводить 
навчання на 56 напрямках бака-
лаврських та 44 напрямках магіс-
терських програм. В університеті 
також можна навчатись на про-
грамах ІІІ-го ступеня (докторан-
тура) і післядипломних.

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 (при поданні 
    заяв)
  фахову опіку Відділу 

    обслуговування 
    іноземних студентів 
    в розв’язанні поточних 
    справ (українською 
    та російською мовами)
  стипендійні програми 
  першість в прийнятті на 

    магістерські програми для 
    випускників УМКС
  високий рівень навчання,    

    базований на  
    європейських стандартах.

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

Lublin



Процес набору не був складним. Спочатку я зареєстру-
вався на cпівбесіду з польської мови, котра відбувалась 
через скайп. Після співбесіди я склав в Бюро обслуго-
вування навчання i закордонних студентів комплект 
потрібних документів та заяву на гуртожиток. У вересні 
перед початком навчання я взяв участь у безкоштовно-
му курсі польської мови, котрий допоміг мені краще під-
готуватись до навчання. Заохочую усіх навчатись в УМКС 
в Любліні. 
Олександр, Київ



Прийом на навчання 
крок по кроку

ПрийоМ на наВчання КроК 
По КроКУ  

Іноземці з Картою Поляка 

1. Реєстрація в системі IRK (irk.umcs.
lublin.pl), подача даних, завантажен-
ня фото, вибір напрямку навчання 
(можна реєструватись на довільну 
кількість напрямків)

2. Завантаження на свій профіль                  
в системі IKR сканів оригіналу та 
нотаріального перекладу на поль-
ську документів про освіту з додат-
ками (стосується осіб, що отримали 
Атестат поза межами Польщі)

3. Внесення рекрутаційної оплати        
на рахунок, поданий в системі IRK

4. Ознайомлення з результатами 
набору на своєму профілі в IRK                            
i складення комплекту документів 
у відповідному часі, визначеному                 
в описі напрямку в системі ІРК. Пе-
ред складанням документів потріб-
но замовити студентський квиток та 
залікову книжку. Документи можна 
скласти особисто або через довіре-
ну особу(в цьому випадку довірена 
особа повинна показати оригінали 
документів або нотаріально посвід-
ченні копії). Іноземці можуть пере-
нести термін складання документів 
до дати отримання візи

Іноземці (на контрактній основі) 

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

2. У випадку вибору напрямку, на яко-
му обов’язковими є практичні іспи-
ти (мистецькі напрямки, логопедія)          
потрібно їх пройти

3. Проходження співбесіди зі знання 
польської мови (для осіб, які не закін-
чили річного курсу і не мають відпо-
відного сертифікату). Співбесіди не 
мусять проходити особи, що закін-
чили попередній рівень навчання               
у Польщі. Розмова проводиться че-
рез Skype.

4. Складання комплекту документів             
у Бюро обслуговування навчання 
та іноземних студентів і отримання 
рішення. В рішенні буде вказано но-
мер рахунку, на який буде проводи-
тись оплата за навчання. Документи 
можна скласти через довірену особу. 
Одночасно при складанні докумен-
тів абітурієнт, за бажанням, складає 
заяву на гуртожиток

Список необхідних документів

   Заява про прийом на навчання (у ви-
падку контрактної форми навчання)

   Підписана особиста анкета 
(формуляр генерується абітурієнтом         
в системі ІRК)

   2 актуальні фотографії 3,5х4,5 см. 
відповідні до вимог при видачі поль-
ських посвідчень особи (лівий півп-
рофіль, ліве вухо)

   Оригінал документу про освіту               
(у випадку магістратури і Атестат,               
і диплом бакалавра), залегаізований 
чи апостильований, відповідно до 
міжнародних договорів та перекла-
дений на польську мову (переклад 
завірений нотаріусом або присяж-
ним перекладачем)

   Копія закордонного паспорта і візи 
чи іншого документу, що підтвер-
джує право на перебування на те-
риторії Республіки Польща (оригінал 
показати)

   Медична довідка про відсутність 
протипоказань для навчання на об-
раному відділенні

   Копія страхового полісу (страху-
вання 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 Націо-
нального Фонду Здоров’я) з почат-
ком навчання у вузі

   Іноземці, що мають Карту поляка 
складають документи в Рекрутацій-
них комісіях на факультетах, всі інші 
– в Бюро обслуговування навчання 
та іноземних студентів

особи, що навчатимуться на 
контрактній основі вносять 
оплату в такому обсязі:

   2 000 євро за рік навчання
   Іноземці, що мають польське 

походження і хочуть навчатись на 
контрактній формі вносять оплату 
обнижену на 30%

   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.umcs.pl )

Контактні дані:

Приймальне бюро
tel. +48 81 537 58 80
mail: rekrutacja.ua@umcs.pl
skype: Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej
Контактна особа: Наталія 
Деревінська - Собецька

Бюро обслуговування навчання 
та іноземних студентів
tel. +48 81 537 54 10
mail: studyinenglish@umcs.lublin.pl,
ksztalcenie.cudzoziemcow@poczta.
umcs.lublin.pl
Контактна особа: Даніель Гурецкі та 
Аркадіуш Мікрут



УМКС вже багато років поспіль може пишатися спортив-
ними досягненнями студентів як в Чемпіонаті Польщі серед 
вузів, так і лігах загальнодержавного значення. За ефектив-
не проведення спортивної політики в університеті несуть 
відповідальність Центр фізичної культури УМКС, універси-
тетський клуб   AZS, а також Бюро спорту. Студенти можуть 
брати участь у понад 20 спортивних секціях — це найбільша 
кількість  серед вузів нашого регіону.



Студентське життя

Студмістечко

Студмістечко — це комплекс 
будинків розміщених в побли-
зу дидактичних об’єктів УМКС, 
котрий складається з гуртожит-
ків УМКС, приватних гуртожит-
ків, 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 по-
криттям і освітленням, а також 
два спортмайданчики до пляж-
ного волейболу. Окрім цього 
на містечку знаходяться низка 
пабів, дискотек, гастрономіч-
них пунктів, магазинів і пунктів 
ксеро. З південної сторони сту-
дмістечко оточене універси-
тетським парком, котрий теж    
є власністю університету.

Гуртожитки

Університет має 9 власних 
гуртожитків, розміщених по-
близу навчальних корпусів,           
в центрі міста – разом – це 
понад 2900 місць. Ми пропо-
нуємо місця різного стандарту 
— від гуртожитків з двокімнат-
ними блоками, повним сані-
тарним вузлом і кухнею (ніби 
окремі квартири), гуртожитків 
з одним, двома чи чотирма 
кімнатами на один санвузол до 
гуртожитків з 3-х місними кім-
натами із загальним санітар-
ним вузлом на коридорі.

Ми пропонуємо 1-місні, 2-міс-
ні (більшість кімнат) та 3-місні 
кімнати. 
В кожному гуртожитку зна-

ходиться студентський клуб, 
телезал, а також кімнати “тихо-
го 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 проживан-
ня осіб, що потребують деше-
вої ночівлі.

Більше інформації:
www.umcs.pl

Студентське культурне 
життя

Університетський культур-
но-мистецький центр „Chatka 
Żaka”  -- це місце з міцною тради-
цією та колиска альтернативної 
культури у Любліні. В календарі 
мистецьких заходів Любліна 
постійне місце займають орга-
нізовані тут фестивалі, серед 
яких, Studenckie Konfrontacje 
Filmowe,  Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Artystycznej Wschody, 
Lubelskie Dni Fotografii, Chatka 
Blues Festiwal, „Mikołajki 
Folkowe”. Активно діють тут 

мистецькі гурти та творчі май-
стерні. Діяльність “Chatka Żaka” 
підтримують волонтери в рам-
ках програми  Kulturiat. В 2012 
році відкрито Медійно-мис-
тецький інкубатор — унікаль-
ний у Східній Польщі творчий 
осередок, що пропонує тех-
нологічне та мультимедійне 
устаткування високої якості, 
спеціалістичні  навчально-ме-
дійні майстерні, а також між-
дисциплінарні програми муль-
тимедійного  й мистецького 
навчання для студентів УМКС.

www.ack.lublin.pl
www.chatkazaka.pl
www.centrum.fm
www.kozienalia.lublin.pl
www.mikolajki.folk.pl
www.kultura.lublin.eu



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 присто-
сування профілів навчання до потреб ринку праці, тому 
університет отримав багато важливих нагород та від-
значень, серед яких: „Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis”, 
„Dobra Uczelnia – dobra praca”. УМЦС також є лауреа-
том конкурсу „найбільш інноваційний та креативний 
вуз у Польщі у творенні професійних перспектив” ,  
а також лауреатом конкурсу „найвижча якість Quality 
International 2013”



Курси польської мови

КУрСи ПоЛьСьКої МоВи  

рІчний ПІДГоТоВчий КУрС 
ДЛя ТиХ, ХТо ХочЕ наВчаТиСя                                
В ПоЛьЩІ – середній або вищий 
рівень

оплата: 2100 євро (не включає 
коштів проживання, харчування, 
страхування тощо). Особи, що ма-
ють документ, який підтверджує 
їхнє польське походження, можуть 
клопотатися про зменшення оплати 
на 30%.

Кількість годин:  Заняття відбу-
ваються з понеділка до п’ятниці           
(6-8 годин у день).

Учасники курсу діляться на групи 
відповідно до рівня знання поль-
ської мови. Кожна група має відпо-
відну навчальну програму, присто-
совану до рівня учасників та їхнього 
пізнішого напрямку навчання (істо-
рична, полоністична та економічна 
групи). Курс завершується іспитом. 
Учасники курсу отримують сертифі-
кати про участь у курсі та результати 
іспиту.

ІнТЕнСиВний рІчний КУрС 
ПоЛьСьКої МоВи – початковий 
рівень

оплата: 2100 євро (не включає 
коштів проживання, харчування, 
страхування тощо). Особи, що ма-
ють документ, який підтверджує 
їхнє польське походження, можуть 
лопотатися про зменшення оплати 
на 30%. Кошти організації додатко-
вих занять нглійською мовою, напр. 
з історії Польщі, культури Польщі:      
50-100 євро.

Кількість годин: Заняття відбу-
ваються з понеділка до п’ятниці           
(4-6 годин у день).

13-ТиЖнЕВий КУрС (60 ГоДин) - 
початковий рівень

Ціна: 300 євро

Кількість годин: 60. Заняття відбу-
ваються 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 зголо-
шення щонаймні 4-5 ос.

ІнТЕнСиВний 4-ТиЖнЕВий КУрС 
ПоЛьСьКої МоВи (100 ГоДин) – 
початковий рівень

оплата: 450 євро (не включає коштів 
проживання, харчування тощо). Кош-
ти організації додаткових занять анг-
лійською мовою, напр., з історії Поль-
щі, культури Польщі: 50-100 євро.

Кількість годин: 100 . Заняття від-
буваються з понеділка по п’ятницю                 
(4-6 год. в день).

Існує можливість організації курсів 
польської мови за бажанням, за умо-
ви, що буде заявлена відповідна кіль-
кість кандидатів. Програма й трива-
лість курсу може бути пристосована 
до індивідуальних потреб зацікавле-
них осіб. Детальна інформація за но-
мером 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 мож-
ливість оплатити лише кошти навчан-
ня (вартість 1000 злотих).

Проживання й харчування: 2-міс-
ні номери ; 3-разове харчування. 
Заняття з польської мови (45 годин) 
для учасників різних етапів вивчення 
мови(початковий, середній та вищий 
рівні), лекції з польської історії та куль-
тури (30 годин), а також факультативні 
заняття, на яких учасники ознайом-
ляться з польськими народними 
танцями, піснями, театром і кіно. На 
завершення курсу учасники Літньої 
школи отримують сертифікати учас-
ника, довідку ECTS (4 бали) і дипломи.

Культурна та туристично-краєз-
навча програма включає: екскурсії 
до Кракова, екскурсії в Козлувку і Ка-
зімеж-Дольний, екскурсії по Любліну, 
концерти органної, симфонічної та 
народної музики, зустрічі з цікавими 
людьми регіону, кіносеанси і перег-
ляд кінофільмів у Центрі, пікнік у Вой-
цехові. 

Деталі та заяви на участь:
www.cjkp.umcs.lublin.pl



наПряМКи наВчання

Мистецький факультет
  Навчання образотворчого 

 мистецтва
  Навчання музичного мистецтва
  Джаз та естрадна музика
  Живопис
  Графіка

Факультет біології та 
біотехнології
  Біологія
  Біотехнологія

Факультет хімії
  Хімія
  Охорона зовнішнього 
середовища

Економічний факультет
  Економіка
  Фінанси і бухгалтерія
  Управління
  Логістика

Факультет філософії та 
соціології
  Європеїстика
  Філософія
  Міждисциплінарне 
релігієзнавство

  Когнітивістика
  Соціологія
  Управління в державній політиці

Гуманітарний факультет
  Археологія
  Архівістика і сучасне управління 
інформаційними записами

  Етнологія
  Польська філологія
  Історія
  Наукова інформація та 
бібліотекознавство

  Інформація в е-суспільстві
  Культурознавство
  Прикладна лінгвістика
  Логопедія з аудіологією
  Історичний туризм
  Неофілології:

 Англійська філологія з 
 педагогічною підготовкою
 Германська філологія
 Іберійська філологія
 Романська філологія
 Російська філологія
 Українська філологія
 Росієзнавство
 Славістика

Факультет математики, фізики      
і інформатики
  Фізика
  Технічна фізика (3,5 річні з 
отриманням ступеня інженера)

  Фізикохімія нових матеріалів 
(3,5 річні з отриманням ступеня 
інженера)

  Інформатика
  Математика
  Математика і фінанси

Факультет наук про землю та 
благоустрою
  Географія
  Геоінформатика
  Благоустрій  (3,5 річні з 

 отриманням  ступеня інженера)
  Туризм та відпочинок

Факультет педагогіки та 
психології
  Аніматор культури
  Педагогіка
  Спеціальна педагогіка
  Соціальна робота
  Психологія

Факультет політології
  Національна безпека
  Журналістика та суспільна 
комунікація

  Політологія
  Політика державних справ
  Міжнародні відносини
  Наука про Східну Європу

Факультет юриспруденції та 
адміністрації
  Адміністрація
  Внутрішня безпека
  Юриспруденція
  Право і бізнес

напрямки навчання 
англійською
  Бакалаврська програма:
  Science and Technolo-
gy (Планується набір на 
2014/15навчальний рік) 

  Магістерські програми
  Chemistry 
  Graphic arts 
  International Business Man-
agement (Планується набір на 
2014/15навчальний рік)






