
Навчайся у Любліні!

«Люблін – це місто, в якому більшість молодих людей 
може реалізувати свої захоплення. Люблін відкритий 
для студентів, і саме вони створюють у місті особливу 
атмосферу, в якій кожна людина може займатися 
самовдосконаленням». 

Яцек Свістович,  
студент Вищої Школи Економікі і Інновацій



Зацікавлення іноземних студентів люблінськими вищими 
навчальними закладами становить підтвердження ви-
сокої якості освіти у Любліні. Зараз у місті навчається біля  
6 тисяч студентів-іноземців. Більшість з них приїхала з США, 
Тайваню, України та Саудівської Аравії. Станом на 2015/16 
навчальний рік у люблінських вишах навчаються представ-
ники 96 країн з цілого світу. У порівнянні з іншими містами 
Польщі навчання у Любліні пов’язане з набагато меншими ви-
тратами на проживання. 

Проект „Навчайся у Любліні!” /”Study in Lublin”/ спрямований на притягнення до міста 
здібної молоді з-за кордону за допомогою найрізноманітніших інструментів – від цікаво-
го культурного життя до стипендіальних програм, наприклад, стипендій мера Любліна. 
Достатньо відвідати сторінку www.study.lublin.eu, щоб ознайомитися з багатим асорти-
ментом навчальних програм люблінських вищих навчальних закладів для іноземців,  
а також отримати інформацію і практичні поради щодо влаштування свого життя у місті, 
оформлення документів на проживання та можливості приєднання до студентських ор-
ганізацій і товариств.

Культура Любліна – це важливий елемент життя 
мешканців та спосіб створення суспільних зв’язків. 

Люблінській культурі притаманний винятковий харак-
тер, який обумовлює її інтеграційний потенціал. Вона 
відрізняється автентичністю та оригінальністю, адже 
формується представниками місцевих спільнот та актив-
ними і ініціативними молодими людьми, які приїжджа-
ють у місто. Культура Любліна передбачає залучення і різ-
номаніття, зустріч традицій, релігій та ідей, стимулювання 
мешканців до розкриття власного «я», знайомства з цікави-
ми людьми і пізнавання світу. 

Відкрите місто

Місто культури

Ви шукаєте місце для навчання? Ви хочете розвивати свій потенціал в одному з найбіль-
ших наукових та освітніх центрів Східної Польщі? Тоді Люблін саме для вас! Це простір 
науки та освіти, відкритий для студентів!

У Любліні функціонує 5 державних та 4 приватних вищих навчальних закладів. Щороку  
у них навчається близько 70 тисяч студентів з цілого світу. Кожний п’ятий мешканець 
міста є студентом. Пристрасність та творчий потенціал молоді формує імідж Любліна як 
дружнього, відкритого та інноваційного міста.

У Любліні ви зможете розправити крила і робити те, що любите найбільше, вивчаючи 
мистецтво, природничі і суспільні науки, право, медицину або економіку.

Місто науки та освіти

ЛЮБЛІН –   МІСТО ПОЗИТИВНО ЗАРЯДЖЕНИХ ЛЮДЕЙ



Доступність розвиненої науково-дослідної бази та вдале ге-
ографічне розташування відрізняють Люблін від інших поль-
ських міст аналогічного розміру.
Зміцнення потенціалу люблінських фірм, підвищення їхньої 
конкурентоспроможності та інноваційності відбуваються за-
вдяки тісній співпраці бізнесу і науки, результатом якої стала, 
зокрема, спільна розробка компаніями АТ «Ursus», ТОВ «МПК 
Люблін» та Люблінським політехнічним університетом електро-
автобуса «Ekovolt».
Найбільш поширені форми співробітництва між вищими навчаль-
ними закладами та бізнесом охоплюють організацію виробничої 
практики і професійного стажування студентів з можливістю по-
дальшого працевлаштування, узгодження тем дипломних робіт, 
проведення наукових і дослідних робіт, що передбачають безпосе-
реднє застосування отриманих результатів у народному господарстві, 
а також організацію спільних презентацій, симпозіумів і конференцій.

У місті, яке отримало нагороду як «Інтелектуальний 
осередок 2015 року», наука тісно пов’язана з бізнесом. 
Основною метою Любліна є розвиток, і ця мета об’єднує 
усі сфери міського життя. Спільні інтегровані заходи по-
кликані залучати у місто нових інвесторів, а надання ці-
льової підтримки спрямоване на заохочення розробки 
інноваційних проектів. Люблін, який називають «рушійною 
силою Східної Польщі», високо цінують на міжнародній аре-
ні, підтвердженням чого є звання «Європейського міста май-
бутнього 2015/2016».

Інноваційність Любліна також проявляється у громадянській 
активності мешканців. Викладачі ставляться до студентів як до 
партнерів. Передаючи свої знання і досвід, вони прищеплюють 
молодим людям пристрасть до нових відкриттів. Завдяки цьому 
студенти почувають себе дуже вільно і самі пропонують нові до-
слідження, експерименти та напрямки роботи. 

Місто інновацій

Місто підприємців

У Любліні немає місця для нудьги. Завдяки сучасним спортивно-рекреаційним об’єктам 
весь рік наповнений різноманітними подіями. Студенти можуть користуватися усіма 
можливостями відпочинку, які відкриває для них «Арена Люблін» - стадіон на 15,5 тис. 
місць, «Аква Люблін» - найновіший і найбільший аквапарк у Східній Польщі, «Люблін-
ський міський велосипед» - друга після Варшави система прокату велосипедів та мере-
жа велодоріжок. 

Активне місто

ЛЮБЛІН –   МІСТО ПОЗИТИВНО ЗАРЯДЖЕНИХ ЛЮДЕЙ



•	 електронна	щелепа	
–  оцінка акустичної емісії фруктів  
– Інститут агрофізики ПАН у Любліні

•	 водневий	екомобіль		
– використання водню у будь-яких двигу-
нах з іскровим запалюванням  
– Люблінський політехнічний університет

•	 антиген	малярії	
– основний компонент для виробництва 
вакцини проти малярії  
– Університет ім. Марії Склодовської-Кюрі

•	 функціональні	властивості	сироваткових	
протеїнів	
– сироваткові протеїни можуть викорис-
товуватися у харчовій промисловості як 
згущувачі або желатин – Люблінський 
природничий університет 

•	 механізм	відкривання-закривання	две-
рей	ліфта	
– споживає у п’ять разів менше енергії, 
ніж механізми попередніх поколінь  
– Люблінський політехнічний університет

•	 бактерії,	що	живляться	метаном	
– спеціальні біофільтри, які зменшують 
концентрацію метану у шахтах  
– Люблінський католицький університет

•	 штучна	кістка	
– гіпоалергенна, міцна, еластична (за-
стигає після висихання), розрахована на 
введення антибіотиків  
– Люблінський медичний університет 

•	 екологічне	паливо	з	CO2	
– може використовуватися в енергетичній 
і паливній промисловості – Університет 
ім. Марії Склодовської-Кюрі

Проект реалізується містом Лю-
блін, Люблінським католицьким 
університетомІвана Павла ІІ, Уні-
верситетом Марії Склодовської-
Кюрі, Люблінським політехнічним 
університетом, Вільнюським уні-
верситетом Міхала Ромера (Лит-
ва) та Католицьким університетом 
м.Ружомберок (Словаччина) з ве-
ресня 2014 по жовтень 2016 року. 
Мета проекту полягає у популяри-
зації Любліна як міста науки і освіти, 
налагодженні співпраці між містом 
та університетами, залученні до-
брих практик для розробки асорти-
менту освітніх і позаосвітніх послуг 
для студентів з країн Східного парт-
нерства, а також підтримці страте-
гій вищих навчальних закладів Лю-
бліна, спрямованих на залучення 
іноземних студентів та підготовку 
фахівців за напрямками, що відпо-
відають потребам потенційних пра-
цедавців у місті Любліні та в країнах 
СП. 

НАШІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
І ДОСЯГНЕННЯ 

СХІДНИЙ 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ



• найстарший вищий навчальний заклад 
у Любліні – 100 років традицій

• біля 40 спеціальностей та понад  
11 тисяч студентів з 30 країн світу

• навчання англійською мовою за спеці-
альностями: філософія, когнітивістика, 
теологія, європеїстика, інформатика, 
законодавство ЄС, біотехнології

• Школа польської культури і мови
• «Відкритий університет»
• ініціатор і провідний заклад Східноєв-

ропейської мережі університетів
• сучасні лабораторії Міждисциплінарно-

го центру наукових досліджень
• розвиток сучасних форм обміну зна-

ннями у Центрі трансферу знань

Бюро	набору	студентів
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

КОНТАКТ

ЛЮБЛІНСЬКИЙ 
КАТОЛИЦЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ  
ІВАНА ПАВЛА II

Річний курс післядипломної 
освіти «Розвиток Центральної і 
Східної Європи» 
Навчання відбувається у вихідні, англій-
ською мовою. Курс призначений для сту-
дентів з країн Східного партнерства.

Курс дозволяє отримати унікальну ін-
формацію про співробітництво держав-
членів ЄС та країн Східного партнерства, 
а також спеціалізовані знання про еко-
номіку і законодавство, залучення фінан-
сування і впровадження проектів з роз-
витку. Отримана кваліфікація допоможе 
знайти роботу в органах державної вла-
ди, приватних компаніях або неурядових 
організаціях. 

Студенти беруть участь у заняттях, які ве-
дуть експерти з державних установ та не-
урядових організацій, дипломати і пред-
ставники бізнесу. 

Студентами курсу можуть стати випускни-
ки вищих навчальних закладів різних спе-
ціальностей, які володіють англійською 
мовою на рівні не нижче B2. Зарахування 
на навчання відбувається по черзі, відпо-
відно до дати подання документів. Пріо-
ритет мають кандидати з країн Східного 
партнерства.

НОВИНКА!



Бюро	набору	студентів	УМСК		
T +48 81 537 58 80
E rekrutacja.ua@umcs.pl
E rekrutacja@umcs.pl

Бюро	обслуговування	навчання	
та	іноземних	студентів
T +48 81 537 29 26
E studyinenglish@umcs.pl
I  www.umcs.pl
Набір студентів: www.irk.umcs.pl

Facebook: /umcslublin
vKontakte: /umcs_poland

КОНТАКТ

НОВИНКА! 

УНІВЕРСИТЕТ 
МАРІЇ СКЛОДОВСЬКОЇ-КЮРІ 

Післядипломний курс «Грома-
дянин і підприємство  
на внутрішньому ринку ЄС» 
Курс польською мовою для іноземців  
з країн Східного партнерства та поляків, 
які цікавляться тематикою функціонуван-
ня внутрішнього ринку ЄС. 

Курс дає можливість отримати знання 
про юридичні і практичні аспекти функ-
ціонування єдиного внутрішнього ринку 
ЄС та навчитися застосовувати ці знання 
на практиці. Програма курсу орієнтована 
на тих, хто здійснює або планує здійсню-
вати господарську діяльність на терито-
рії ЄС та держав-асоційованих членів ЄС,  
а також працює в установах і організаці-
ях, що обслуговують внутрішній європей-
ський ринок. Протягом навчання основна 
увага приділяється питанням, пов’язаним 
з участю громадянина-споживача та під-
приємства у структурі внутрішнього ринку 
ЄС.

• найбільший навчальний заклад на 
схід від Вісли

• біля 80 напрямків
• понад 200 спеціальностей
• понад 220 тисяч випускників
• Центр польської мови і культури для 

польської діаспори та іноземців
• навчання англійською мовою за ви-

значеними спеціальностями
• унікальне університетське містечко  

у центрі міста: навчальні корпуси, 
спортивні і культурні об’єкти

• Університетський центр культури 
«Хатка Жака»

• Центр фізичної культури із сучасним 
басейном міжнародного стандарту

• понад 30 спортивних секцій та числен-
ні наукові гуртки



Бюро	міжнародного	обміну	
T +48 81 538 43 57
T +48 81 538 46 53
E lut_international@pollub.pl
I  www.pollub.pl
Набір студентів: http://en.pollub.pl/
en/candidates/full-degree-studies
www.pollub.pl/pl/kandydaci/kontakt

Facebook: /politechnikalubelska

КОНТАКТ

ЛЮБЛІНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

Спеціальність  
«Енергоощадне будівництво» 
Англомовна програма підготовки ма-
гістрів за напрямком «інженерія до-
вкілля» для випускників напрямків 
«інженерія довкілля», «будівництво», 
«архітектура» з країн Східного партнер-
ства та інших. 

Спеціальність відповідає потребам 
ринку та сучасним тенденціям у галузі 
енергоощадного будівництва, метою 
якого є зменшення негативного впливу 
будівельних об’єктів на навколишнє се-
редовище і здоров’я людей, раціональ-
не використання енергії, води та інших 
природних ресурсів, зниження кількості 
забруднень, відходів та рівня деградації 
довкілля. Навчання передбачає підго-
товку висококваліфікованих спеціаліс-
тів, які знають законодавчі акти ЄС, що 
стосуються навколишнього середовища 
та охорони природи, а також енергетич-
них параметрів будівель. 

• більше 60 років традицій і досвіду 
підготовки фахівців технічних спеціаль-
ностей 

• стабільна позиція на ринку освітніх 
послуг

• 6 факультетів, 20 напрямків і понад  
50 спеціальностей

• напрямки з навчанням англійською 
мовою: енергетика та електричні 
вимірювання, розробка програм для 
мобільних пристроїв, мобільні системи 
та інформаційні мережі, підприєм-
ництво і менеджмент, енергоощадне 
будівництво, діагностика та ремонт 
об’єктів, екоінженерія у транспортному 
будівництві, будівельні конструкції та 
екологічні технології 

• профіль навчання відповідає потребам 
ринку праці

• висококваліфіковані  
науково-педагогічні кадри

• студентські організації, спортивні секції, 
мистецькі колективи, наукові гуртки

НОВИНКА! 



Вищі навчальні заклади Любліна

Вища Школа Економіки та Інновацій
www.wsei.lublin.pl

Університет Суспільно-Природничих 
Наук ім. Вінцента Поля 
www.wssp.edu.pl

Вища Школа Підприємництва і 
Адміністрації
www.wspa.pl

Вища Школа Cоціальних Наук 
www.wsns.lublin.pl

Муніципалітет м. Любліна

Відділ співпраці з науковим середовищем

T +48 81 466 25 15

E inwestorzy@lublin.eu

Facebook: /studyinlublin

vKontakte: /studyinlublin

Муніципалітет м. Любліна

Стипендіальні програми:

Відділ освіти і виховання

T +48 81 466 39 00

E oswiata@lublin.eu

Університет Марії Склодовської-Кюрі 
www.umcs.pl

Люблінський католицький університет 
Івана Павла II  
www.kul.pl

Люблінський політехнічний університет 
www.pollub.pl

Люблінський природничий університет 
www.up.lublin.pl

Люблінський медичний університет 
www.umlub.pl

Проект і публікація співфінансуються Європейським Союзом в рамках програми «Erasmus+».
Видання опубліковане за фінансової підтримки Європейської Комісії. Видання відображає думку авторів.  

Європейська Комісія та Національне агентство програми «Erasmus+» не несуть відповідальності за зміст публікації.
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