
Studiuj w Lublinie!

„Lublin jest miastem, w którym większość młodych ludzi 
może realizować własne pasje. Dodatkowo jest miastem 
otwartym na studentów i  to właśnie oni określają jego 
charakterystyczny klimat, w  którym każdy z  nas może 
znaleźć pomysł na doskonalenie samego siebie.” 

- Jacek Świstowicz  
– student Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 



Zainteresowanie zagranicznych studentów lubelskimi 
uczelniami jest potwierdzeniem jakości akademickiej 
oferty Lublina. Dziś mamy około 6 tys. studentów zagra-
nicznych. Dominują przedstawiciele USA, Tajwanu, Ukra-
iny i Arabii Saudyjskiej. W roku akademickim 2015/16 
na lubelskich uczelniach kształcą się przedstawiciele  
96 państw świata, pochodzący ze wszystkich zamieszka-
nych kontynentów. Studia w Lublinie dla obcokrajowców 
charakteryzują się konkurencyjnymi kosztami utrzymania na 
tle innych miast Polski. 

Projekt „Study in Lublin” ma pomóc przyciągnąć do naszego miasta zdolną młodzież spo-
za Polski poprzez cały wachlarz instrumentów, bogate życie kulturalne i stypendia, w tym  
m.in. Stypendium Prezydenta Miasta Lublin. Wystarczy wpisać w przeglądarce adres  
www.study.lublin.eu, żeby znaleźć bogatą ofertę lubelskich uczelni dla obcokrajowców, a także 
informacje na temat życia w mieście, praktyczne porady dotyczące niezbędnych formalności 
związanych z pobytem, organizacji czy stowarzyszeń, do których studenci mogą dołączyć. 

Kultura Lublina jest wartościowym elementem ży-
cia mieszkańców naszego miasta i naturalną meto-
dą budowania więzi między nimi. 

Lubelską kulturę cechuje wyjątkowy charakter, który 
decyduje o jej integrującym i włączającym potencja-
le. Jest ona autentyczna i oryginalna, bo wyrasta ze 
społeczności lokalnej i przybyłych do miasta młodych 
ludzi pełnych pasji i zaangażowania. Nastawiona jest na 
uczestnictwo i różnorodność, na spotkanie się kultur, reli-
gii i idei, pobudzając mieszkańców do odkrywania własne-
go JA, innych interesujących ludzi i świata. 

Miasto otwarte

Miasto kulturalne

Szukasz różnorodnych możliwości kształcenia? Chcesz rozwijać się w jednym z największych 
ośrodków akademickich w Polsce Wschodniej? Lublin jest zdecydowanie miejscem dla Cie-
bie. To prawdziwie akademicka przestrzeń, która żyje dla studentów!

W Lublinie działa 5 uczelni publicznych oraz 4 niepubliczne. Kształcą one rocznie  
ok. 70 tys. studentów z całego świata. Co piąty mieszkaniec Lublina jest studentem, który 
swoimi pasjami i potencjałem twórczym kreuje wizerunek miasta przyjaznego, otwartego  
i innowacyjnego.

W Lublinie możesz rozwinąć skrzydła i robić to, co autentycznie sprawia Ci przyjemność – 
od kierunków artystycznych, przez przyrodnicze, społeczne, prawne, medyczne, po kierunki 
ekonomiczno – gospodarcze.

Miasto akademickie

LUBLIN –    MIASTO LUDZI PEŁNYCH PASJI



Dostęp do rozwiniętego zaplecza naukowo – badawcze-
go oraz położenie geograficzne sprawiają, że Lublin wy-
różnia się na tle innych miast Polski o podobnej wielkości.

Wzmocnienie potencjału lubelskich firm, wzrost ich kon-
kurencyjności i innowacyjności możliwy jest dzięki ścisłej 
współpracy biznesu z nauką. Wynikiem takiej współpracy 
jest między innymi stworzenie autobusu elektrycznego Eko-
volt dzięki kooperacji firm Ursus S.A., MPK Lublin Sp. z o.o. 
oraz Politechniki Lubelskiej. 

Najczęstsze obszary współpracy na linii uczelnia – biznes obej-
mują organizację praktyk studenckich, staży zawodowych z póź-
niejszą możliwością zatrudnienia, ustalanie tematyki prac dy-
plomowych, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych 
ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w gospodarce 
oraz organizację wspólnych prezentacji, sympozjów i konferencji.

W mieście, które zostało wyróżnione jako inteligent-
ne miasto roku 2015, nauka łączy się z biznesem. Za 
cel nadrzędny Lublin obrał rozwój miasta, który spaja 
wszystkie grupy interesariuszy. Wspólne i spójne dzia-
łania mają przyciągać do miasta nowych inwestorów, 
a oferowane wsparcie ma na celu zachęcić do tworzenia 
innowacyjnych projektów. Lublin, nazywany siłą napędową 
Polski Wschodniej, doceniany jest na arenie międzynaro-
dowej i określany mianem Europejskiego Miasta Przyszłości 
2015/2016.

Innowacyjność Lublina przejawia się również w aktywno-
ści obywatelskiej jego mieszkańców. Nauczyciele akademiccy 
traktują studentów jak partnerów. Przekazując swoją wiedzę 
i doświadczenie zaszczepiają w młodych ludziach pasję do odkry-
wania. Dzięki temu studenci czują się bardzo swobodnie i sami wy-
chodzą z inicjatywą nowych badań, doświadczeń oraz aktywności. 

Miasto innowacyjne 

Miasto przedsiębiorcze

W Lublinie zdecydowanie nie można się nudzić. Nowoczesne obiekty sportowo - rekreacyj-
ne spawiają, że cały rok obfituje w różnorodne wydarzenia. Do dyspozycji studentów należy 
ogromne zaplecze rekreacyjno – sportowe, w tym m.in.: Arena Lublin – stadion mieszczący 
blisko 15,5 tys. widzów, Aqua Lublin – najnowszy i największy kompleks pływacki w Polsce 
Wschodniej, czy też Lubelski Rower Miejski – drugi co do wielkości po Warszawie system 
roweru miejskiego w Polsce. 

Miasto aktywne

LUBLIN –    MIASTO LUDZI PEŁNYCH PASJI



•	 elektroniczna	szczęka		
– ocenia tzw. emisję akustyczną konsumowa-
nego owoca  
– Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

•	 eko-auto	na	wodór		
– możliwe jest wykorzystanie tego gazu 
w dowolnym silniku o zapłonie iskrowym  
– Politechnika Lubelska

•	 antygen	malarii		
– najważniejszy składnik, który może posłu-
żyć do produkcji szczepionki na malarię  
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

•	 właściwości	funkcjonalne		
białek	serwatkowych	
– mogą być wykorzystane jako substancje 
zagęszczające i żelujące w produktach spo-
żywczych  
– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

•	 mechanizm	do	drzwi	windy		
– pobiera nawet pięciokrotnie mniej energii 
niż dotychczas stosowane mechanizmy  
– Politechnika Lubelska

•	 bakterie	żywiące	się	metanem		
– naukowcy zbudowali specjalne biofiltry, 
redukujące stężenie metanu w kopalniach  
– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

•	 sztuczna	kość		
– jest niealergiczna, trwała, plastyczna 
(twardnieje po wysuszeniu), można do niej 
podawać antybiotyki  
– Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

•	 ekologiczne	paliwo	z	CO2		
– może być wykorzystywane w przemyśle 
energetycznym i paliwowym  
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Projekt realizowany przez Miasto 
Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej, Politechnikę Lu-
belską, Uniwersytet Michała Römera 
w Wilnie (Litwa) oraz Katolicki Uni-
wersytet w Rużomberku (Słowacja) 
od września 2014 do października 
2016 roku. 
Celem projektu jest promocja Lublina 
jako miasta akademickiego, współ-
praca Miasta z uniwersytetami, po-
zyskanie dobrych praktyk na rzecz 
tworzenia oferty edukacyjnej i poza-
edukacyjnej Lublina dla studentów 
z krajów Partnerstwa Wschodniego, 
a także wsparcie polityk uczelni lubel-
skich w zakresie pozyskania studen-
tów zagranicznych oraz kształcenia na 
kierunkach dopasowanych do potrzeb 
potencjalnych pracodawców w Lubli-
nie oraz krajach PW.

NASZE BADANIA 
I OSIĄGNIĘCIA

EUROPEJSKI 
UNIWERSYTET 

WSCHODNI



• najstarsza uczelnia w Lublinie  
– 100 lat tradycji

• blisko 40 kierunków i ponad 11 tys. 
studentów z 30 krajów świata

• kierunki anglojęzyczne: filozofia, 
kognitywistyka, teologia, europeistyka, 
informatyka, prawo UE, biotechnologia

• Szkoła Kultury i Języka Polskiego KUL
• Uniwersytet Otwarty
• inicjator i lider Wschodnioeuropejskiej 

Sieci Uniwersytetów
• nowoczesne laboratoria 

w Interdyscyplinarnym Centrum Badań 
Naukowych

• rozwijanie nowoczesnych form przekazu 
wiedzy w Centrum Transferu Wiedzy

Biuro	Rekrutacji
T +48 81 445 41 37
T +48 81 445 42 16
E rekrutacja@kul.pl
E study@kul.pl
I  www.kul.pl

Facebook: /kandydatKUL
vKontakte: /kul_university

KONTAKT

KATOLICKI 
UNIWERSYTET 
LUBELSKI 
JANA PAWŁA II

Roczne studia podyplomowe 
w zakresie rozwoju Europy 
Środkowowschodniej
Studia prowadzone w trybie weekendowym 
w języku angielskim i skierowane szczegól-
nie do studentów z państw Partnerstwa 
Wschodniego.
Studia umożliwią zdobycie unikalnych kom-
petencji w zakresie współpracy państw Unii 
Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego 
oraz specjalistycznej wiedzy m.in. o syste-
mach gospodarczych i prawnych tych kra-
jów, pozyskiwaniu funduszy i wdrażaniu pro-
jektów rozwojowych. Kompetencje te będą 
stanowić pomoc w znalezieniu zatrudnienia 
w administracji, biznesie i organizacjach po-
zarządowych. 
Studenci wezmą udział w zajęciach prowa-
dzonych przez ekspertów z ośrodków rządo-
wych i pozarządowych, dyplomatów i przed-
stawicieli biznesu. 
Słuchaczami studiów mogą zostać absol-
wenci studiów wyższych dowolnego kierun-
ku znający język angielski na poziomie mi-
nimum B2. O przyjęciu na studia decyduje 
kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności 
przyjmowani będą kandydaci z krajów Part-
nerstwa Wschodniego. 

NOWOŚĆ!



Biuro	Rekrutacji
T +48 81 537 58 80
E rekrutacja.ua@umcs.pl
E rekrutacja@umcs.pl

Biuro	ds.	Obsługi	Studiów	
i	Studentów	Zagranicznych
T +48 81 537 29 26
E studyinenglish@umcs.pl
I  www.umcs.pl
Rekrutacja: www.irk.umcs.pl

Facebook: /umcslublin
vKontakte: /umcs_poland

KONTAKT

NOWOŚĆ!

UNIWERSYTET 
MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

Studia podyplomowe 
„Obywatel i przedsiębiorstwo 
na rynku wewnętrznym UE”
Studia w języku polskim przeznaczone dla cu-
dzoziemców z państw Partnerstwa Wschod-
niego oraz Polaków zainteresowanych funk-
cjonowaniem rynku wewnętrznego UE. 
Studia tworzą możliwość zdobycia wiedzy 
na temat prawnych i praktycznych aspek-
tów funkcjonowania jednolitego rynku 
wewnętrznego UE oraz umiejętności wy-
korzystania tej wiedzy. Problematyka stu-
diów została ukierunkowana na potrzeby 
osób prowadzących lub planujących prowa-
dzić działalność gospodarczą na terenie UE 
i państw stowarzyszonych z UE, a także osób 
pracujących w instytucjach obsługujących 
rynek wewnętrzny UE. Akcent położony jest 
na kwestie związane z udziałem obywatela-
konsumenta i przedsiębiorstwa w rynku we-
wnętrznym UE.

• największa uczelnia publiczna  
po wschodniej stronie Wisły

• blisko 80 kierunków
• ponad 200 specjalności
• ponad 220 tys. absolwentów
• Centrum Języka i Kultury Polskiej  

dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
• kierunki i ścieżki anglojęzyczne
• unikatowy, zlokalizowany w centrum 

miasta kampus studencki, w którym 
znajdują się: budynki dydaktyczne, 
obiekty sportowe i kulturalne

• Akademickie Centrum Kultury „Chatka 
Żaka” 

• Centrum Kultury Fizycznej wyposażone 
w nowoczesny basen o standardach 
międzynarodowych

• ponad 30 sekcji sportowych i liczne koła 
naukowe



Biuro	Wymiany	Międzynarodowej	
T +48 81 538 43 57
T +48 81 538 46 53
E lut_international@pollub.pl
I  www.pollub.pl
Rekrutacja: http://en.pollub.pl/en/
candidates/full-degree-studies 
www.pollub.pl/pl/kandydaci/kontakt

Facebook: /politechnikalubelska

KONTAKT

NOWOŚĆ!

POLITECHNIKA LUBELSKA

Specjalizacja „Budownictwo
energooszczędne” 

Specjalizacja w języku angielskim na kierun-
ku inżynieria środowiska na studiach dru-
giego stopnia dla absolwentów kierunków 
inżynierii środowiska oraz budownictwa i ar-
chitektury, przede wszystkim z krajów Part-
nerstwa Wschodniego. 

Specjalizacja wychodzi naprzeciw potrze-
bom rynku i obecnym trendom budownic-
twa energooszczędnego, którego celem jest 
redukcja negatywnego wpływu budynków 
na środowisko naturalne i zdrowie człowie-
ka, racjonalne zużycie energii, wody i innych 
zasobów naturalnych oraz zmniejszenie 
ilości zanieczyszczeń, odpadów i poziomu 
degradacji środowiska naturalnego. Specja-
lizacja kształci wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów znających dyrektywy unijne do-
tyczące środowiska naturalnego i ochrony 
klimatu oraz charakterystyki energetycznej 
budynków. 

• ponad 60 lat tradycji i doświadczenia 
w kształceniu na kierunkach technicznych 

• ugruntowana pozycja uczelni na rynku
• 6 wydziałów, 20 kierunków i ponad  

50 specjalności
• specjalizacje anglojęzyczne: energetyka 

i pomiary elektryczne, tworzenie aplikacji 
mobilnych, systemy mobilne i sieci infor-
macyjne, przedsiębiorczość i zarządzanie, 
budownictwo energooszczędne, diagno-
styka i remonty obiektów, ekoinżynieria 
w budownictwie komunikacyjnym, 
konstrukcje budowlane i technologie 
ekologiczne 

• profil kształcenia dostosowywany do 
potrzeb rynku pracy

• wysoko wykwalifikowana kadra  
naukowo-dydaktyczna

• wiele organizacji studenckich, sekcji 
sportowych, zespołów artystycznych oraz 
kół naukowych



LUBELSKIE UCZELNIE
Wyższa Szkoła Ekonomii 
i Innowacji w Lublinie 
www.wsei.lublin.pl

Wyższa Szkoła Społeczno–Przyrodnicza 
im. Wincentego Pola w Lublinie 
www.wssp.edu.pl

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie 
www.wspa.pl

Wyższa Szkoła Nauk
 Społecznych w Lublinie 
www.wsns.lublin.pl

Urząd Miasta Lublin

Referat ds. współpracy 
ze środowiskiem naukowym

T +48 81 466 25 15

E inwestorzy@lublin.eu

Facebook: /studyinlublin

vKontakte: /studyinlublin

Urząd Miasta Lublin

Stypendia:

Wydział Oświaty i Wychowania

T +48 81 466 39 00

E oswiata@lublin.eu

Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej 
www.umcs.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II 
www.kul.pl

Politechnika 
Lubelska 
www.pollub.pl

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie 
www.up.lublin.pl

Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 
www.umlub.pl

Projekt oraz publikacja współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów 

i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
www.euw.lublin.eu


