
 Університет Марії Кюрі-Склодовської 

Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie - UMCS) - це один з найбільших, найвідоміших і 

найпрестижніших державних університетів Польщі, заснований 23 жовтня 1944 році. 

Зараз в університеті навчається понад 20 тис. студентів на трьох освітніх рівнях: 

бакалаврат, магістратура, аспірантура. 

Університет пропонує широкий спектр спеціальностей на 11 факультетах: 

- Факультет мистецтв; 

- Факультет біології та біотехнологій; 

- Факультет хімії; 

- Економічний факультет; 

- Факультет філософії і соціології; 

- Гуманітарний факультет; 

- Факультет математики, інформатики та фізики; 

- Факультет землезнавства та інженерного благоустрою; 

- Факультет педагогіки і психології; 

- Факультет політології; 

- Факультет юриспруденції і адміністрації. 

В університеті можна навчатися на стаціонарному, заочному, а також на вечірньому 

відділеннях. 

Переваги навчання в UMCS: 

 Міжнародний диплом державного зразка відзначеного на європейському 

освітньому ринку; 

 Безкоштовний інтенсивний диплом освітньому ринку; 

 Безкоштовний інтенсивний курс польської мови в вересні для студентів, 

зарахованих на платне навчання; 

 Безкоштовні курси польської мови (громад мовні форми і вузькоспеціалізована 

лексика) протягом І року навчання; 

 Можливість проживання в гуртожитках високого стандарту (при подачі заявки); 

 Професійну допомогу Відділу обслуговування іноземних студентів в вирішенні 

виникаючих питань (обслуговування на українській та російській мові)  

 Стипендіальні програми;  



 Першість в зарахуванні на магістерські програми для випускників бакалаврату 

UMCS;  

 Високий рівень навчання, заснований на європейських стандартах. 

   Студмістечко 

Студмістечко - це комплекс будівель розташованих поблизу дидактичних об'єктів 

UMCS, який включає: гуртожитки UMCS, приватні гуртожитки, які пропонують 

кімнати для студентів, а також Центр фізичної культури UMCS - комплекс трьох 

спортзалів, басейну, двох тренажерних залів, зали для фітнесу та стінки для 

альпінізму . Неподалік знаходиться спортмайданчик зі штучним покриттям і освіт   

ленням, а також 2 спортмайданчики для пляжного волейболу. Крім того на території 

знаходяться паби, дискотеки, гастрономічні установи, магазини та пункти ксерокопій. 

З південного боку студмістечко оточений університетським парком, який теж є 

власністю університету. 

   Гуртожитки 

Університет має в своєму розпорядженні 9 власними гуртожитками, 

розташованими в безпосередній близькості з дидактичними корпусами, в центрі 

міста, понад 2900 місць.  

   Оплата за гуртожиток залежить від стандарту даного гуртожитку. 

   У кожному гуртожитку знаходиться студентський клуб, телезал, а також кімнати 

«тихою науки» і кімната для прання. У всіх кімнатах є доступ до Інтернету. 

Університет пропонує також додаткові місця для студентів заочного відділення на 

час сесії.  

 Сайт університету - https://www.umcs.pl/pl/ 
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