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ЛЮБЛІНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА 
В ЦИФРАХ

1. МІСЦЕ В КАТЕГОРІЇ ІННОВАЦІЙНІСТЬ

21 НАПРЯМОК НАВЧАННЯ

ПОНАД 8 000  СТУДЕНТІВ

1 ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ КАМПУС

1 033 ПАТЕНТИ НА ВИНАХОДИ

6 ФАКУЛЬТЕТІВ

ПОНАД  570 ВИКЛАДАЧІВ

Відповідно до рейтингів університетів PERSPEKTYWY 2018

Наукові категорії А+, А, А,А, В,В

Według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018

Według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018

Według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018

Patenty na wynalazki

Według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018
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Історія університету полягає, з одного боку, у динамічному розвитку академічного 
складу та збільшенні кількості студентів, а з іншого – вирішення локальних 
проблем. Спочатку використовувалось люб’язність і гостинність інших шкіл, установ 
та промислових підприємств. Лише 1959 року було прийнято рішення про нове 
розташування університету в районі вул. Надбистшицької.

У результаті посилених зусиль, 28 квітня 1965 року, Вечірня інженерна школа 
була перетворена в Вищу інженерну школу, яка навчала на денній, вечірній та 
заочній формі. У 1973 році університет отримав право навчати на одноступеневих 
магістерських програмах. Важливою датою в історії університету став 1 серпня 1977 
року - день заснування Люблінської Політехніки.
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Люблінська Політехніка вже понад шістдесят п´ять років асоціюється з Любліном і 
регіоном в цілому, становлячи важливий освітній центр впродовж цього періоду та 
технічного консалтингу. 

Ранг люблінського центру технічних наук систематично зростає. Завдяки активній 
участі в соціально-економічному житті університет виконує важливу інтеграційну та 
культурно-розвиваючу роль, а завдяки своїй дидактичній та науковій роботі робить 
тривалий внесок у цивілізаційний розвиток регіону. Важливість Люблінського регіону 
в об’єднаній Європі буде залежати від конкурентоспроможності виробництва та 
спеціалізованих послуг, тому підтримка регіону в цій галузі є одним з найважливіших 
елементів місії Люблінської Політехніки.mission.

Люблінська Політехніка - державний університет, 
найбільший технічний університет у регіоні. Він був 
створений 13 травня 1953 року як вечірня інженерна 
школа за ініціативою Люблінського технічного 
середовища і інженерів.

www.pollub.pl

1953

ЛЮБЛІНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА 
ВЧОРА І СЬОГОДНІ

ІСТОРІЯ



Першим факультетом університету був Механічний факультет. Вже в 1953/1954 
навчальному році навчання розпочало понад 100 студентів. З часом, появилось 
переконання, що подальший розвиток університету був необхідним. Відповідно до 
ідеї творців школи - в намірі повноцінного технічного університету - кваліфікований 
інженерний персонал пройшов навчання в люблінському регіоні. У 1963/1964 
навчальному році був відділенний напрямок Електротехніка, а в 1964 році засновано 
факультет електротехніки за спеціальністю промислова електротехніка, сьогодні 
- факультет електротехніки та інформатики. У наступному році був відкритий 
факультет цивільного будівництва, який в 1986 році був перейменований на 
факультет цивільної та санітарної інженерії, а у 2009 році - факультет будівництва та 
архітектури. У 1988 році був заснований четвертий факультет - «Управління і основ 
техніки», який у 2007 році був перетворений на факультет управління. У 2004 році 
було засновано п’ятий факультет – Інженерії середовища. Факультет основ техніки 
працює з 2007 року.

 

На сьогоднішній день в Люблінській Політехніці є шість факультетів:
Механічний факультет
Факультет електротехніки і інформатики
Факультет будівництва і архітектури
Факультет інженерії середовища
Факультет основ техніки
Факультет управління

Загальноуніверситетські підрозділи:
Бібліотека 
Бюро реклами та проєктів
Бюро кар´єр 
Бюро з міжнародного співробітництва 
Інформатичний центр 
Центр інновацій та трансферу технологій 
Бюро речника патентного відомства
Люблінський інкубатор підприємництва 

та міжфакультетні підрозділи:
Центр іноземних мов
Центр фізичного виховання і спорту

ЛЮБЛІНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ВЧОРА І СЬОГОДНІ 7

ФАКУЛЬТЕТИ І ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ  
ПІДРОЗДІЛИ
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Для збереження спадщини та досягнень університету в 2007 році було створено 
Музей ЛюблінськоЇ Політехніки. Музей здійснює наукову та дидактичну діяльність, 
послуги зі збору та поширення музейних колекцій, що стосуються техніки, науки та 
освіти, особливо пов’язаних з університетом.

Люблінська Політехніка шістнадцять разів надавала почесний титул доктора 
honoris causa. Серед нагородженних почесним званням є: проф. Міхал Кляйбер, 
проф. Ентоні Мосіс, проф. Тадеуш Качорек, проф. Станіслав Коцаньда, проф. Генрик 
Гавриляк, проф. Ришард Тадеусєвіч, проф. Войцєх Мітковскі, проф. Юрій Георгійович 
Кривонос, проф. Зенон Хотра, проф. Евгеніуш Швітоньскі, проф. Марек Ципріян 
Хмєлевскі, проф. Януш Мрочка, проф. Януш Коваль, проф. Томаш Капітаняк, проф. 
Антоні Тайдусь, проф. Мар’ян Казьмєрковскі.

В Люблінській Політехніці працює понад 1100 працівників, з них 572 – наукові 
співробітники. Представники викладацького складу і науковці призначені експертами 
на різних важливих посадах, а також в численних комісіях.

Люблінська Політехніка двадцять один раз надала титул почесного професора. 
Титул почесного професора отримали: проф. Якуб Сємко, проф. Томаш Вінніцкі, 
проф. Борис Хрустальов, проф. Володимир Грабко, проф. Казімєж Шабельскі, 
проф. Тадеуш Яновскі, проф. Влодзімєж Ян Сітко, проф. Жіхонг Чао, проф. Ян 
Марія Кісіньскі, проф. Анджей Вероньскі, проф. Райнер  Хорн, проф. Ева Клімюк, 
проф. Анджей Флага, проф. Анна Соботка, проф. Ян Стаховіч, проф. Марія Новіцка-
Сковрон, проф. Луцян Павловскі, проф. Клаудіуш Ленік, проф. Їбін Їнг, проф. Юнг-
Жан Жу.

МУЗЕЙ ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

ДОКТОР HONORIS CAUSA

СПІВРОБІТНИКИ

ПОЧЕСНІ ПРОФЕСОРИ
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ІНВЕСТИЦІЇ
Розвиток університету супроводжується великою інвестиційною діяльністю.  

У рамках операційної Програми Розвиток Східної Польщі на 2007-2013 рр. 
Люблінська Політехніка завершила чотири проекти: 

Центр Інновацій і  Передових Технологій Люблінської Політехніки, в якому 
знаходиться 32 високоспеціалізовані лабораторії та дидактичні і дослідницькі 
лабораторії. 

Центральна лабораторія впровадження, метою якої було придбання 
спеціалізованого обладнання для потреб проведення сертифікованих  
і вимірювальних досліджень.

Східний Інноваційна Центр Архітектури – завданням якого є створення 
дидактично-наукової бази з обладнанням та лабораторій інноваційних 
інформатичних технік, що застосовуються в архітектурі, урбаністиці  
і просторовому плануванні; 

Розширення і модернізація науково-дидактичного потенціалу Факультету 
будівництва і архітектури Люблінської Політехніки.  

IВ 2016 році зданний до вжитку після модернізації Спортивний центр Люблінської 
Політехніки,

а в 2018 дидактичний комплекс Факультету електротехніки і інформатики (вул. 
Надбистшицька 36В).



Центр інновацій і передових технологій заснували з метою зміцнення і вдосконалення 
діяльності Люблінської Політехніки в галузі промоції нових технологій, просування  
і використання результатів наукових робіт і ліпшого використання інтелектуального та 
технічного потенціалу університету. Свою діяльність Центр розпочав 1 вересня 2006 р.

Результатом діяльності Центру стало створення 32 спеціалістичних лабораторій та 
дидактичночно-дослідницьких аудиторій.

Надсучасний об’єкт створює можливості наукового розвитку дидактичних працівників,  
а також сприяє вдосконаленню практичихі вмінь і навичок студентів, допомагаючи їм після 
закінчення навчання працевлаштуватись за спеціальністю.

Вартість проєкту в рамках Операційної Програми Розвитку Східної Польщі становила 
приблизно 80 млн злотих.

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ І ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЛЮБЛІНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ВЧОРА І СЬОГОДНІ10



11ЦЕНТРАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ЛАБОРАТОРІЯ

ЦЕНТРАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ЛАБОРАТОРІЯ

Метою створення Центральної інноваційної лабораторії є допомога в адаптації 
лабораторних досліджень до потреб підприємців з різних промислових галузей.

Результатом проєкту є створення понад 191 науково-дослідницьких місця та 
створення

понад 20 лабораторій, обладнаних спеціалізованим інвентарем і розташованих в 
Центрі інновацій та передових технологій Люблінської Політехніки.

В заснованих лабораторіях проводиться комплексна науково-дослідна робота, 
метою якої є активне сприяння підвищенню низької конкурентоспроможності 
місцевої та регіональної економіки. Співпраця сприяє тому, щоб підприємства з 
допомогою Люблінської Політехніки могли підвищити рівень інноваційності та 
конкурентоспроможності економіки в Східному регіоні Польщі.

Вартість проєкту в рамках Операційної Програми Розвитку Східної Польщі становила 
приблизно 52 млн злотих.
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Мета проекту полягала в тому, щоб створити сучасну, повністю обладнану навчальну 
базу для навчання студентів і проведення наукових досліджень в галузі архітектури 
та містобудування (в даний час: Архітектура). 

Інвестиція стосувалася розширення існуючого будинку факультету будівництва та 
архітектури на вул. Надбистшицка 40 у Любліні з новим шестиповерховим крилом 
(площею майже 7 200 м2) на дидактиктичні потреби (22 аудиторії) і створення 
Східного Інноваційного центру Архітектури, який поєднує лабораторії інформатичних 
інноваційних методів, що використовуються в архітектурі, містобудуванні та 
територіальному плануванні.

Після завершення будівельних робіт у 2012 році були запущені тендерні процедури 
для придбання обладнання та інвентаря для оснащення будинку. Всього було 
придбано близько 200 дослідницьких та лабораторних одиниць, у тому числі 3D 
лазерний сканер, георадар, фототахіметр.

Вартість проєкту в рамках Операційної Програми Розвитку Східної Польщі становила 
приблизно 35 млн злотих.

СХІДНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР АРХІТЕКТУРИ

СХІДНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР АРХІТЕКТУРИ



СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР

СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР

Будинок спортивного залу Люблінської Політехніки побудований на початку 80-тих 
років минулого століття в 2015/2016 роках пройшов комплексну модернізацію. 
Модернізація дозволила збільшити поверхню спортивного центр на 952 м2. В 
даний час площа спортивного центру Люблінської Політехніки складає 3010 м2.

Нові спортивні об’єкти:

спортивний зал площею 1200 м2, обладнаний необхідним інвентарем для 
проведення занять та спортивних секцій. Також є: електронне табло для 
висвітлення результатів, акустична система та розсувні трибуни на 100 осіб;

фітнес-зал - обладнаний в сучасний інвентар вищого класу: штанги з набором 
дисків, BOSU - купол для тренування рівноваги,спінінгові велосипеди, ергометри, 
м’ячі «Body Ball», килимки, професійні канатні системи TRX для тренувань в повітрі;

зал бойових мистецтв та настільного тенісу, в якому є тенісні столи з повним 
обладнанням, пристосованим для проведення спортивних змагань на кожному 
рівні; підвішені на стіні тренувальні сумки, гімнастичні перекладини, боксерські 
мішки;

тренажерний зал, оснащений найсучаснішим обладнанням для тренувань; 

приміщення для Центру фізичного виховання і спорту, Студентський спортивний 
клуб (АZS), 

8 повністю обладнанних гардеробів 

Весь будинок оснащено кондиціонерами і вентиляцією.

Інвестиція здійснювалося в основному за рахунок власних коштів Люблінської  
Політехніки та  за фінансової підтримки Міністерства спорту і туризму та 
Міністерством науки та вищої освіти.

13
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З моменту заснування університету кількість її студентів зросла в понад сто раз.
На сьогоднішній день в Люблінській Політехніці навчається понад 8000 осіб, з них 
майже 7000 студенти денної форми навчання, а решта студенти заочної форми, 
аспірантури та післядипломної освіти

В рамках шести факультетів реалізується навчання на двадцять одному напрямку:

архітектура
будівництво
технічно-інформатичне навчання
електротехніка
фінанси і бухгалтерський облік
інформатика
інженерія безпеки
біомедична інженерія
інженерія логістики
матеріалознавство
інженерія відновлювальних джерел 
енергії

інженерія виробництва
інженерія середовища
маркетинг і ринкова комунікація
математика
механіка і машинобудування
мехатроніка
транспорт
роботизація процесів виробництва
управління
управління і технологія виробництва.

www.pollub.pl

НАУКА І ДИДАКТИКА

НАУКА І ДИДАКТИКА

СТУДЕНТИ

НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ

В залежності від обраного напрямку навчання  можна розпочати навчання на 
першому, другому або третьому ступені стаціонарної і нестаціонарної форми 
навчання. Дидактична пропозиція університету включає також інші форми освіти, як: 
післядипломна освіта (в тому числі багато напрямків дофінансованних Європейським 
Союзом) та кваліфікаційні курси.



Навчання ІІІ-го ступеня в Люблінській Політехніці ведеться в стаціонарній та заочній 
формі навчання в галузі чотирьох дисциплін:

будівництво і експлуатація машин (4 роки)
електротехніка (4 роки) 
інженерія середовища (4 роки)
механіки (роки).

Окрім того, університет має право надавати науковий ступінь доктора в галузі 
технічних наук з дисциплін:

будівництво і експлуатація машин
будівництво
електротехніка
інженерія середовища
механіка
інженерія виробництва.

В жовтні 2019 року буде відкрита Школа Аспірантів, яка займатиметься 4 
дисциплінами:

15НАУКА І ДИДАКТИКА

Graduates of undergraduate studies receive the university degree of engineer, engineer 
architect, or bachelor, which entitles them to pursue employment or continue studies 
in the framework of a graduate program. Graduates of the graduate program receive 
the MSc, MSc engineer, MSc engineer architect degree or equivalent, and can pursue 
education in the framework of doctoral studies.

Три факультети Люблінської Політехніки мають право надавати наукову ступінь 
доктора наук з дисциплін: 

будівництво і експлуатація машин
електротехніка
інженерія середовища

ДИПЛОМ

АСПІРАНТУРА

ДОКТОР НАУК

наземна інженерія і транспортавтоматика, електроніка і елктротехніка

інженерія середовища, 
гірництво, енергетика.

механічна інженерія
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В даний час діє і постійно вдосконалюється система організації та управління 
науковими дослідженнями спрямовані на створення оптимальних умов для 
досліджень та вдосконалення наукових працівників університету. Основними 
показниками є: кількість отриманих балів та наукових ступенів, індекс цитувань, що 
ведеться Філадельфійським інститутом наукової інформації оцінюється кількістю 
публікацій та кількістю цитувань робіт з приналежністю до Люблінської Політехніки.
Найбільш інноваційні наукові дослідження, що ведуться Люблінською Політехнікою 
в кооперації з промисловістю це: 

дослідження процесів пластичного формування металу з використанням 
ротаційних методів і 

оцінка коливань в нелінійних системах і моделювання механіки матеріалів і 
стійкості конструкцій,

дослідження в моделюванні поведінки композиційних матеріалів і інженерних 
споруд при механічних і термічних напругах,

дослідження в галузі відновлюваних джерел енергії та енергетичної безпеки,

методів управління відходами та  стічними водами,

оптоелектроніка.

Сучасні дослідження, проведені Люблінською Політехнікою були визнані та 
відзначені нагородами: золоті, срібні та бронзові медалі та відзнаки на Міжнародній 
виставці винаходів у Женеві (золота медаль на виставці у 2018 році - «Рішення для 
розумних мікросередовищ» - кафедра термодинаміки, механіки рідин та систем 
авіаційного руху); головні нагороди вітчизняного конкурсу «Студент - винахідник»; 
відзнаки Міністерства науки і вищої освіти, а також нагороди за інноваційність.

Інтернаціоналізація досліджень та дидактики є одним із пріоритетів Люблінської 
Політехніки. Цей процес охоплює багато областей, які ідеально вписуються в 
оголошену Міністерсвом науки і вищої освіти програму  Інтернаціоналацію вищої 
освіти та проголошені в Конституції для Науки.

Європейська комісія представляє польський діалог як взірець великих системних 
реформ, в якому Люблінська Політехніка займає 34 місце серед державних 
університетів в 2018 році.

Університет утримує контакти з університетами і науковими середовищами по 
всьому світу (понад 180 білатеральних договорів), в рамках яких реалізуються: спільні 
дослідження;  візити наукових працівників в поєднанні з лекціями та академічними 
стажуваннями; організовуються міжнародні конференції; реалізуються спільні 

НАУКОВІ ДОСЛІДЕННЯ

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
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проекти, угоди про студентські обміни та подвійний диплом.

Люблінська Політехніка приймає активну участь в багатьох європейських 
дослідницьких проектах як на позиції координатора проекту так і члена консорціума. 

Серед найважливіших проектів слід відзначити ті, що фінансуються з Programu 
Ramowego Horyzont 2020 Європейського Союзу:  

SMART Value - Значення та оцінка як ключові фактори захисту, збереження та 
сучасне використання спадщини в рамках новітнього наукового аналізу тем 
досліджень,

NEWEX - Дослідження та розробка машин нового покоління для обробка 
композитних і нанокомпозитних матеріалів,

RUINS - Стале використання, збереження та сучасне управління історичними 
руїнами в Центральній Європі - розробка інтегрованої моделі та рекомендацій на 
основі синтезу кращого європейського досвіду,

PN.NO4BONE - Нановектори, розроблені для плазмово-поліпшеної терапії 
регенеративної медицини.

Люблінська Політехніка  проводить поглиблене міжнародне співробітництво, 
дослідження та трансфер технологій, прагнучи до досконалості у відносинах між 
науковцями та роботодавцями або грантодавцями згідно з Європейською Картою 
Науковця та Кодексом поведінки для набору дослідників вже з 2015 року. Відзнаку 
Європейської комісії у вигляді логотипу HR, наш університет отримав в липні 2017 
року.

Це створює основу для відповідальної та професійної діяльності університету в 
міжнародному науковому середовищі та для взаємного сприйняття на фундаментах 
професіоналізму.



18 МЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

www.wm.pollub.pl

МЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Інститут технологічних інформаційних систем

Інститут транспорту, дизельних двигунів та екології

Кафедра автоматики

Кафедра прикладної фізики

Кафедра матеріалознавства

Кафедра прикладної механіки

Кафедра комп’ютерного моделювання та технології пластмасової обробки

Кафедра основ інженерії продукції

Кафедра основ машинобудування та мехатроніки

Кафедра технології та переробки полімерних пластмас

Кафедра автомобільних транспортних засобів

Кафедра термодинаміки, рідинної механіки та авіаційних двигунів

СТРУКТУРА

біомедична інженерія (спільно з Факультетом  електротехніки і інформатики), 
матеріалознавство, інженерія виробництва, механіка і машинобудування, 
мехатроніка (спільно з Факультетом  електротехніки і інформатики), транспорт, 
управління і технологія виробництва, 
роботизація процесів виробництва

НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ



Інститут електроніки та інформаційних технологій

Інститут електротехніки та електротехнологій

Інститут комп’ютерних наук

Кафедра автоматики та метрології

Кафедра математики

Кафедра приводів та електричних машин

Кафедра мереж електрозв’язку та безпеки

Кафедра електроприладів та техніки високих напруг

Комп’ютерні лабораторії факультету

СТРУКТУРА
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www.weii.pollub.pl

ФАКУЛЬТЕТ 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ І 
ІНФОРМАТИКИ

електротехніка, інформатика, біомедична інженерія  (спільно з Механічним 
факультетом), мехатроніка (спільно з Механічним факультетом)

НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ



ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

www.wbia.pollub.pl

ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА І 
АРХІТЕКТУРИ

Кафедра архітектури, містобудування та територіального планування

Кафедра загального будівництва

Кафедра доріг і мостів

Кафедра геотехніки

Кафедра інженерії будівельних процесів

Кафедра реставрації пам’яток рахітектури

Кафедра будівельних конструкцій

Кафедра механіки будування

Кафедра механіки та твердотільних моделей

Архітектурна студія

Лабораторія чисельних методів

Будівельна лабораторія

СТРУКТУРА

архітектура, будівництво

НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ
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ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ СЕРЕДОВИЩА

Інститут інженерії охорони середовища

Інститут відновлюваних джерел енергії

Кафедра водопостачання та водовідведення

Кафедра якості повітря

Лабораторія екологічних аналізів

СТРУКТУРА

www.wis.pollub.pl

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ 
СЕРЕДОВИЩА

інженерія середовища, інженерія відновлювальних джерел енергії

НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ
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ФАКУЛЬТЕТ ОСНОВ 
ТЕХНІКИ

Кафедра основ техніки

Кафедра методів і форм навчання

Кафедра прикладної математики

технічно-інформатичне навчання, інженерія безпеки, математика

СТРУКТУРА

НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ

22 ФАКУЛЬТЕТ ОСНОВ ТЕХНІКИ
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Кафедра економіки та управління економікою

Кафедра фінансів та бухгалтерського обліку

Кафедра маркетингу

Кафедра кількісних методів в управлінні

Кафедра організації підприємництва

Кафедра стратегії та проектування бізнесу

Кафедра менеджменту

Кафедра інженерії інформаційних ситем

СТРУКТУРА

www.wz.pollub.pl

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ

фінанси і бухгалтерський облік, інженерія логістики, маркетинг і ринкова комунікація, 
управління

НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ



В бібліотеці згромаджена технічна література польських видавництв, а також 
зарубіжна література в друкованих та електронних виданнях. Налічується близько 
150 тисяч. книг та періодичних видань. Підписка охоплює 147 польських журналів 
та 12 зарубіжних.

Студенти і працівники університету мають можливість користуватися науковою 
літературою, підручниками та інформаційними виданнями в галузі технічних наук, а 
також науковими та професійними журналами. Науковці-практики мають доступ до 
стандартизації, патентів та будівельних дозволів. Наша бібліотека, єдина в регіоні, 
має в своїй базі повний набір зактуалізованих польських стандартів в електронній 
версії.

У мережі Люблінської Політехніки знаходяться основні бази даних повнотекстових 
електронних журналів: ScienceDirect, EBSCOhost, IEEE Xplore, Wiley Blackwell, 
бібліографічні бази даних: SCOPUS, Web of Science. І бази даних у відкритому 
доступі (BazTech, BazEkon, DOAJ, Hindawi). Кількість електронних баз даних постійно 
зростає. Для користувачів також пропонуються електронні книги: IBUK та книги 
таких видавництв як Elsevier, Springer та EBSCO. Цифрова бібліотека Люблінської 
Політехніки включає в себе поточну продукцію видавництв університету, раніші 
публікацій дидактичні та наукові, галузеві стандарти, а також описи патентів 
Люблінської Політехніки, документи пов’язані з її історією і з історією науки і техніки 
в регіоні.

Бібліотечні ресурси завжди доступні в чотирьох спеціалізованих бібліотеках на 
факультетах і центральних пунктах обслуговування – Бібліотека і Центр науково-
технічної інформації, що знаходяться в будинку Центру інновацій і передових 
технологій. Тут також є читальні зали і місце для настільних ігор. В приміщенні 
будинку Центру інновацій і передових технологій часто можна побачити галерейні 
виставки бібліотеки Люблінської Політехніки. 

Користуватися бібліотечними засобами всі охочі можуть читальних залах, загальна 

www.biblioteka.pollub.pl

БІБЛІОТЕКА  
ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

ДОСТУП І ПОСЛУГИ

БІБЛІОТЕКА ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ24



кількість сидячих місць налічує 300. У кожному читальному залі є комп’ютери з 
підключенням до Інтернету.

Домашня сторінка Бібліотеки виконує завдання «воріт до знань». Multi-пошукова 
система, а також InfonaNet допомагають віднайти необхідну наукову літературу, 
яка знаходиться в бібліотечних ресурсах, інтернеті та комерційних базах 
даних. Електронний читальний зал систематизує різні послуги в одному місці. 
Комп’ютерний бібліотечний каталог містить описи всіх ресурсів та дозволяє вам 
зробити замовлення онлайн. 

Всі студенти першого року мають обов’язкові заняття на яких їх навчають 
користуватися великою інформаційною базою бібліотеки. Організовуються заняття 
для студентів старших курсів, аспірантів на яких вчать використовувати джерела 
наукової інформації і новітні інформаційні технологій.

25БІБЛІОТЕКА ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
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Бюро промоції та проєктів Люблінської Політехніки було створене у 2012 році 
(первинна назва: Бюро Розвитку, Промоції та Співпраці Люблінської Політехніки).

Основними завданнями Бюро є проведення ряду рекламних заходів, а також 
реалізація проєктів ЄС, завдяки цьому університет формує позицію експертного 
центру у різних галузях науки, а також удосконалює навчальний процес.

Бюро промоції та проектів Люблінської Політехніки займається питаннями подачі 
документів та реалізацією проектів з коштів ЄС. Підрозділ допомагає під час 
написання проєктів для конкурсів PO WER. Це завдання також включає співпрацю з 
підприємцями під час реалізації спільних проектів. Бюро збирає документацію про 
участь університетських підрозділів у програмах, що фінансуються Європейським 
Союзом, та контролює їх реалізацію, а також надає організаційним підрозділам 
Люблінськoї Політехніки інформацію про можливість участі у європейських 
програмах.

Бюро промоції та проєктів здійснює активну діяльність спрямовану на промування 
освітньої пропозиції університету та наукових досягнень працівників. У співпраці 
з представниками різних університетських відділів і підрозділів, координують 
організацію Дня Відкритих Дверей Люблінської Політехніки, виїздів на освітні 
ярмарки, відвідування шкіл-партнерів з метою приблизити освітню пропозицію 
університету для потенційних кандидатів. Бюро провело багато рекламних акцій 
м.iн :. успішною стала програма «Лекції з Політехнікою», спрямована до учнів 
середніх шкіл, молодь, яка прийме в ній участь має можливість послухати тематичні 
заняття проведені викладачами університету.

Бюро відповідає за офіційну інтернет-сторінку Люблінської Політехніки в соціальних 
мережах, а також за редакцію новин на веб-сайті університету, який надає актуальну 

www.bpip.pollub.pl

БЮРО ПРОМОЦІЇ І 
ПРОЄКТІВ ЛЮБЛІНСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ

ПРОЄКТИ
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інформацію про життя Політехніки. Під опікою бюро знаходиться студентське 
телебачення, яке творять студенти, які через фільми, фото та прес-матеріали 
показують найважливіші події з життя політехніки. Медіа ЛП формують: студентське 
інтернет-телебачення Pollub.TV, студентський журнал ЛП „Плагіат”, студентська 
фотостудія.

За посередництвом бюро Люблінська Політехніка бере участь у численних 
рекламних кампаніях, які показують освітню пропозиціїю університету. Крім того, 
працівники бюро можуть допомогти у розробці та проектуванні графічних та 
рекламних матеріалів, пов’язаних з університетом.

З організаційного-технічної сторони бюро підтримує реалізацію таких заходів як: 
наукові конференції, з’їзди випускників, ювілеї, щорічний пікнік для працівників, 
випускників і студентів Люблінської Політехніки, а також допомагає при організації 
прес-конференції. Протягом кількох років організовує і бере участь у численних 
благодійних заходах. Студенти, котрі зацікавлені у співпраці з бюром, можуть 
пройти тут стажування або волонтаріат у сфері реклами



Бюро кар’єри - це підрозділ, який надає інформацію про ринок праці, преференції і 
вимоги працедавців і місце, де знаходяться найважливіші і найсвіжіші інформації про 
діючі в регіоні фірми, кваліфікаційні процедури і рекрутаційні плани. 

Збирає пропозиції працевлаштування, практики, стажування. Товаришує студентам 
і випускникам при виборі професійного самовизначення і проводять індивідуальні 
консультації та групові семінари з планування кар’єри.

Циклічно організовує такі заходи: Ярмарка праці, зустрічі з роботодавцями, Літня 
школа кар’єри (семінари).

Завдання Бюро кар’єр:

організація семінарів для студентів на тему ринку праці

дослідження професійної реалізації випускника

співпраця з працедавцями: практика, стажування, працевлаштування

організація ярмарок праці

БЮРО КАР’ЄРИ 
ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

www.biurokarier.pollub.pl
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Важливою формою міжнародної діяльності є участь в програмах мобільності, таких 
як Erasmus+, Erasmus Mundus, MOSTECH або CEEPUS, а також обмін студентами 
в рамках угод про співпрацю з іноземними інституціями дидактичними і науково- 
дослідними. Кількість щорічних виїздів та приїздів студентів, працівників та 
випускників становить близько 1000 осіб і ця кількість систематично зростає, а 
співпраця охоплює понад 50 країн.

Реалізацією міжнародного обміну в університеті займається Бюро з міжнародного 
співробітництва яке працює над просуванням, рекламою і реалізацією проектів 
мобільності, а також допомагає студентам і працівникам. Крім того, завданням 
підрозділу є координування процесу рекрутації іноземних кандидатів на навчання 
іноземною мовою та співпраця з такими організаціями, як Erasmus Student Network.

Інтернаціоналізація освітнього процесу є одним із стратегічних завдань університету, 
а також згідно з духом болоньського процесу система освіти спонукає до того, щоб 
університет був відкритим для студентів з усіх країн членів ЄС і країн з цілого світу.

БЮРО З МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА 
ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

www.bkm2.pollub.pl

БЮРО З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 29



30 ІНФОРМАТИЧНИЙ ЦЕНТР ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

Інформатичний центр Люблінської Політехніки був створений у 2003 році з метою 
формування, утримання та розвитку інформатичних систем, які підтримують 
управління університетом та покращення його інформатичної системи.

До обов’язків Інформатичного центру входить:

утримання та розширення інфраструктури локальної мережі LAN (для ввімкнених 
пристроїв на вході до факультетів) при збереженні сумісності з структурами 
факультетів;

координування діяльності з впровадження єдиної системи безпровідного доступу 
до інтернету на кампусі Люблінської Політехніки;

технічне обслуговування та адаптація мережі в будівлях Центральної Адміністрації 
і Центру фізичного виховання та спорту (поза будинками факультетів);

адміністрування сервера pollub.pl Люблінської Політехніки у сфері поштових 
послуг, обслуга головної сторінки Люблінської Політехніки та інформаційних 
сторінок факультетів і інших університетських підрозділів;

нагромадження публічних IP-номерів і розподіл їх між окремими підрозділами 
університету;

узгодження купівлі ліцензій на спеціалізоване програмне забезпечення, яке може 
використовуватися більш ніж одним підрозділом університету, а особливо для 
програмного забезпечення, яке підвищує безпеку даних;

впровадження політики захисту даних та інформатичних систем (операційних 
систем, баз даних тощо);

проведення занять для працівників у сфері захисту даних та використання ІТ-
інструментів;

оновлення бази наявних ліцензій, програмного забезпечення, допомога 
комп’ютерним користувачам, які належать до Люблінської Політехніки, 
встановлення ліцензійованого програмного забезпечення.

ІНФОРМАТИЧНИЙ ЦЕНТР 
ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

www.ci.pollub.pl
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Центр інновацій і трансферу технологій Люблінської Політехніки (ЦІіТТ ЛП) є 
загальноуніверситетським підрозділом, відповідальним за співпрацю університету 
з соціально-економічним середовищем, зокрема з підприємствами. Консультанти 
ЦІіТТ ЛП допомагають працівникам Люблінської Політехніки в налагодженні 
співпраці з особами зацікавленими у впровадженні результатів своїх досліджень, 
також забезпечують належне проведення процесу комерціалізації. Багатолітня 
участь працівників ЦІіТТ ЛП в міжнародних проектах у сфері підтримки підприємств 
(наприклад Enterprise Europe Network) сприяє успіху міжнародного трансферу 
технологій та інтернаціоналізації підприємств, які користуютьсяпослугами Центру.

Найважливіші послуги ЦІіТТ ЛП:
обслуговування комерціалізації результатів наукових досліджень,

вираження думки про інноваційність з метою отримання дофінансування,

консультації у сфері підготовки науково-дослідних проектів у науково-промислових 
консорціумах,

інформаційно-консультативні послуги в галузі передачі технології, прав 
інтелектуальної власності та інтернаціоналізації підприємств.

Завдяки діяльності на пограниччі науки та бізнесу, ЦІіТТ ЛП поєднує в собі функції 
університетського підрозділу, відповідального за комерціалізацію результатів 
наукових досліджень та установи з оточення бізнесу, яка підтримує приватні 
підприємства.

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ І 
ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ 
ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

www.citt.pollub.pl
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БЮРО РЕЧНИКА 
ПАТЕНТНОГО ВІДОМСТВА 
ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

www.pollub.pl/pl/uczelnia/biuro-rzecznika-patentowego

Бюро речника патентпого відомства займається правовою охороною дослідницьких 
проєктів зроблених в Люблінській Політехніці, наданням консультацій у сфері прав 
промислової власності працівникам та студентам Люблінської Політехніки та веде 
патентну інформацію.

Речник патентного відомства є уповноваженним в процесах розгляду справ в 
Патентному відомстві Республіки Польщі і загальних судах (у справах промислової 
власності). Підготовлює та впорядковує документацію.

Документація складена на основі матеріалів, наданих дослідниками винаходів, 
консультацій з авторами та пошуків в патентній літературі. Документація, що 
надсилається до Патентного відомства Республіки Польща, підготовлена відповідно 
до вимог чинних положень Закону про право промислової власності.

Форми захисту об’єктів промислової власності: 

патент на винаходи,

право на захист корисних моделей та товарних знаків,

право на реєстрацію промислових зразків,

право на реєстрацію за географічними зазначеннями,

право на реєстрацію топографії інтегральних мікросхем.

Будь-яке розголошення рішення перед подачею зголошення до Патентного Відомства 
РП  унеможливлює отримання правовиого захисту. Якщо результом творчої роботи, 
наприклад, студента чи науковця є: винахід, корисна модель, промисловий зразок, 
товарний знак або топографія інтегральних мікросхем, в першу чергу
зголоси їх до Патентного Відомства Республіки Польща

ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

ПЕРЕД ТИМ ЯК ОПУБЛІКУЄШ



ПУНКТ ПАТЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

Патентний Інформаційний Центр є членом Європейської Мережі Інформаційних 
Патентних Центрів. Він діє як Патентний Інформаційний Центр на підставі умови 
укладеної між Люблінською Політехнікою і Польським Патентним Відомством. 
Пропозиція центру адресована всім особам, зокрема студентам і працівникам 
університету, фірмам та установам зацікавленим інформацією в галузі захисту 
промислової власності.

Інформаційні послуги надаються безкоштовно та включають:

надання регіональної та зарубіжної патентної літератури з використанням 
веб-сторінки Патентного Інформаційного Центру,

надання інформації, яка допомагає в пошуці ресурсів патентної інформації,

надання базової інформації про процедури, які є обов’язковими для 
Патентного Відомства РП-УПРП, Європейського Патентного Відомства (ЄПВ), 
Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (ВОІВ) та Управління 
Європейського Союзу до справ Інтелектуальної Власності (УЄСІВ),

викладацька діяльність для студентів Люблінської Політехніки в межах предмету 
„Захист інтелектуальної власності”

організація конкурсів та тренінгів для працівників та студентів, які стосуються 
захисту промислової власності.

ПУНКТ ПАТЕНТНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ЛЮБЛІНСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ

www.patent.pollub.pl
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ЛЮБЛІНСЬКИЙ ІНКУБАТОР 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 
ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

www.inkubator.pollub.pl

Шукаєш спосіб реалізації знань, отриманих під час навчання? Хочеш, щоб Твої проекти 
та натхнення були реалізовані? Не знаєш, як розпочати та де шукати замовлень? 
Хочеш встановити ділові контакти? Зв’яжися з нами! Ми допоможемо Тобі зробити 
перші кроки в світі бізнесу. Започаткувати власну фірму під керівництвом Інкубатора. 
У нас можеш отримати професійні поради та пройти тренінги, розроблені відповідно 
до Твоїх потреб. В Інкубаторі можеш розвиватися і будувати свій бренд на місцевому 
ринку. Якщо хочеш перевірити свої вміння, то ми запрошуємо до співпраці!

Інкубатор є підрозділом нашого університету, метою якого є підтримка 
підприємництва шляхом створення умов, що дозволяють молодим, творчим людям 
з’явитися у бізнесі. Підрозділ підтримує діяльність інкубованих фірм з метою 
побудови їх бренду та зміцнення їх позицій на ринку.

Інкубатор дає можливість реалізувати бізнес-ідею без зобов’язання реєстрації 
приватного підприємства. Люблінська Політехніка надає свою приватну суб’єктність, 
завдяки чому бенефіцієнти можуть перевірити свою ідею та розвивати її, тим 
самим, мінімалізуючи ризик невдачі та пов’язані з цим витрати. Інкубаційні фірми 
мають право використовувати назву, адресу та логотип Інкубатора та Люблінської 
Політехніки. Крім того, управління фірмою під егідою університету, завдяки його 
технічному характеру є престижем і гарантією пізнавальності на ринку. ЛІП ЛП 
єдиний університетський інкубатор, який в особливий спосіб підтримує ідеї 
випускників технічних напрямків.

ІНКУБАТОР, ЩО ЦЕ ТАКЕ?

СПІВПРАЦЯ З ІНКУБАТОРОМ
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• адреса для реєстрації фірми бенефіцієнта

• комп’ютери з програмним забезпеченням

• доступ до оргтехніки: принтери, ксеро і ін.

• можливість використання програмного забезпечення CAD

• доступ до факсу, телефонної лінії та необмеженого інтернету

• консультування у сфері ведення бізнесу, бухгалтерського обліку, юридичних 
послуг і податків

• спеціалізоване навчання

ЩО ПРОПОНУЄ ІНКУБАТОР?

350

332 000 PLN 2 000 000 PLN

145
осіб скористалися підтримкою 

Інкубатора

злотих

інкубованих фірм

злотих дофінансування на 
реалізацію унійних проєктів

ІНКУБАТОР В ЦИФРАХ:
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ЦЕНТР ПРОГРАМИ СХІДНОГО 
ПАРТНЕРСТВА ЛЮБЛІНСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ

www.ua.pollub.pl

Історія ЦПСП розпочалась в 2012 році, коли ректор Люблінської Політехніки проф. 
Пйотр Кацейко прийняв рішення про призначення уповноваженого у справах 
Програми Східного Партнерства проф. Вальдемара Вуйціка та довірив директору 
Програми Східного Партнерства інж. Вєславу Сікорі завдання опрацювати стратегію 
Люблінської Політехніки на Україні. З того часу триває активна промоція Люблінської 
Політехніки на території України і Білорусі - після візитів в багатьох українських 
університетах було підписано багато нових

договорів про співпрацю і реалізацію програми Подвійного диплому, обміну в рамках 
Erasmus+ та спільні дослідницькі проекти. Для встановлення партнерських контактів 
проводилися зустрічі в Генеральних Консульствах Польщі, промоційні виїзди до 
полонійних осередків та організацій  в Україні, візити в школах з навчанням польською 
мовою та центрах польської мови і культури, участь в освітніх ярмарках.

ЦПСП спільно із Центром Іноземних Мов організували платний курс польської мови
перед початком навчального року. На сьогоднішній день головними завданнями 
ЦПСП є промоція і рекрутація кандидатів іноземців на навчання І і ІІ ступеня з країн 
Східного  Партнерства (перш за все з України і Білорусі).

Реалізуються вони таким чином:

участь в щорічних освітніх ярмарках,

співпраця з  закордонними партнерськими  
університетами,

співпраця з рекрутаційно-освітніми організаціями,

інтеграційно-адаптаційні заходи направлені  
до студентів іноземців.

https://www.facebook.com/uapollub



37ЦЕНТР ІНОЗЕМНИХ МОВ ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

В Центрі іноземних мов Люблінської Політехніки працює 30 лекторів, які проводять 
заняття англійською, німецькою, російською та іспанською мовами. Для студентів, 
які навчаються в Люблінській Політехніці за програмою Erasmus+ та іноземців, які 
розпочинають навчання в ЛП Центр проводить курс польської мови.

Центр намагається відстежувати останні досягнення в області методики викладання 
і навчання іноземних мов для задоволення потреб студентів і університету в 
зазначених галузях. Центр має лабораторії, які оснащені комп’ютерним обладнанням 
необхідним для проведення іспитів он-лайн, проводимть заняття з використанням 
мультимедійних матеріалів, це дозволяє працювати зі студентами за допомогою 
методу blended-learning. Працівники Центру використовують найновіші технологічні 
досягнення: комп’ютери, мультимедійні проектори та інтерактивні дошки.

В 1999 році Центр отримав акредитацію Екзаменаційного Центру LCCI IQ from 
EDI і проводить професійні іспити з англійської мови. У 2012 році Центр зайняв 
друге місце в рейтингу найбільш активних центрів LCCI IQ. На початку 2012/2013 
навчального року Центр був нагороджений Certificate of Excellence.

З 2006 року Центр, яко Акредитований Екзаменаційний Центр ETS проводить 
іспити з англійської мови: TOEFL®, TOEFL® Junior, TOEIC®Listening & Reading oraz 
TOEIC®Speaking & Writing, TOEIC Bridge TM; з німецької мови: WiDaF®, WiDaF 
Basic®; з французької: TFITM. У 2010 році Центр отримав нагороду ETS Professional 
Exam Centre.

У 2013 році Центр став першим Акредитованим Екзаменаційним Центром 
Mondiale Testing для проведення іспитів MONDIALE Technical English і MONDIALE 
Fachsprachentest Deutsch.

ЦЕНТР ІНОЗЕМНИХ МОВ 
ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

www.sjo.pollub.pl



В липня 2017 року Центр іноземних мов отримав ліцензію на проведення 
сертифікованих іспитів TELC з англійської, німецької і польської мов на рівні В1 і В2.

З 2018 році Центр іноземних мов Люблінської Політехніки є єдинимим 
екзаменаційним осередком TOEIC® в Люблінському регіоні і одним з 10 в Польщі.

Тут бажаючі проходять підготовчі курси для здачі вище перерахованих екзаменів, 
курс технічної іноземної мови, спеціалізовані курси (наприклад курс англійської мови 
для військовослужбовців).

На сьогоднішній день сертифікати Центру отримало понад 4500 осіб.

38 ЦЕНТР ІНОЗЕМНИХ МОВ ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
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Центр фізичного виховання та спорту Люблінської Політехніки університету 
займається фізичною культурою в широкому розумінні цього слова. Його основними 
завданнями є організація дидактичного процесу для студентів які мають обов’язкові 
заняття з фізкультури та проведення спортивних секцій для всіх студентів 
зацікавлених спортом.

В Центрі фізичного виховання і спорту працюють високопрофесійні тренери. На 
обов’язковиз заняттях студент покращує виіння з фундаментальних спортивних 
дисциплін: волейбол, баскетбол, футбол, плавання, аеробіка або заняття в 
тренажерному залі. Для студентів, які не можуть приймати участь в заняттях з 
фізкультури організовуються реабілітаційні групи в спортивному залі і басейні.  
Додатково студент може факультативно відвідувати заняття з фізкультури, що 
відбуваються на об’єктах спортивного центру.

Центр тісно співпрацює з університетським клубом Академічного спортивного 
союзу Люблінської Політехніки.

Для всіх, хто хоче розвивати свої спортивні інтереси Академічний спортивний союз 
проводить заняття у двадцять одній спортивній секції.

ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 
ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

www.swfis.pollub.pl
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Студентське самоврядування Люблінської Політехніки бере участь в прийнятті 
рішень з багатьох важливих університетських питань, сприяє розвитку студентського 
середовища і охороняє права студента. З його ініціативи організовуються найбільші 
події, які інтегрують студентську молодь: посвята в студенти, андрійки, дні 
студентської культури (ювеналія) та ін.

В 2006/2007 навчальному році сформувалося аспірантське самоврядування 
Люблінської Політехніки, завданням якого є репрезентувати перед керівництвом 
університету студентів ІІІ рівня, в той же час з 2009 року самоврядування є членом 
Порозуміння Аспірантів Технічних Університетів і членом Люблінського Порозуміння 
Аспірантів.

www.facebook.com/SamorzadPL
www.doktoranci.pollub.pl

Серед інших технічних університетів Люблінська Політехніка відрізняється кількістю 
і рівнем майстерності студентських музичних гуртів, а також танцювальних і 
театральних. Студенти свої вподобання та інтереси можуть розвивати в бальних 
танцях «Гамза», групі сучасного танцю, в ансамблі пісні і танцю, академічному хорі та 
музичних групах, які своїми виступами збагачують найважливіші культурні події не 
тільки в Люблінській Політехніці, а і в місті та області. Крім того, вони представляють 
університет також за межами країни.

www.gamza.pl
www.zpitpl.pollub.pl

www.choir.abra.lublin.pl
www.facebook.com/gtwpl

Важливе місце в діяльності університету займає академічний спортивний союз. В 
двадцять одній  спортивних секціях займається кілька сотень студентів. Для активного 
проведення дозвілля рекомендуємо: кік-боксинг клуб, яхт-клуб, спортивний клуб 
риболовів Люблінської Політехніки, а також клуб історичного фехтування.

www.azs.pollub.pl

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ І 
САМОВРЯДУВАННЯ АСПІРАНТІВ

МУЗИЧНІ І ТАНЦЮВАЛЬНІ КОЛЕКТИВИ

АКАДЕМІЧНИЙ СПОРТИВНИЙ СОЮЗ
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В Люблінській Політехніці діє багато наукових кіл, завданням яких є проведення 
наукових досліджень, а також обмін досвідом та підвищення рівня знань студентів. 
Саме тут студенти мають унікальну можливість розвивати свої вміння та наукові 
інтереси. Учасники активно реалізують теорію на практиці і є найкращими послами 
університету в державі і за її межами.

www.pollub.pl/pl/studenci/kola-naukowe

Студентський журнал Люблінської Політехніки «Плагіат», студентська фотостудія, 
студентське інтернет-телебачення Pollub.TV ці організації можуть бути зараховані до 
медіальної групи Люблінської Політехніки. Студенти, які діють в цих гуртках, через 
фільми, фотографії та пресу повідомляють про найважливіші події в Люблінській 
Політехніці та документують життя університету. Багато людей, які отримали 
перший публіцистичний досвід у студентській фотостудії або Pollub.TV, сьогодні 
активно беруть участь в діяльності пресових виданнях та на телебаченні.

www.pollub.pl/pl/studenci/media-studenckie
www.plagiat.pollub.pl

www.facebook.com/safpol
www.facebook.com/pollub.tv

НАУКОВІ КОЛА

МЕДІА ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ



ВИПУСКНИКИ
www.pollub.pl/pl/absolwenci

До сьогоднішнього дня стіни Люблінської Політехніки закінчило 57 000 випускників. 
Багато з них займає керівні посади в Люблінському регіоні, по всій країні та за її 
межами.

Студенти з Люблінської Політехніки підтримують зв’язок зі своїм університетом. 
Вже в 1961 році було створено Товариство Друзів Вечірньої Інженерної Школи, яка 
протягом багатьох років активно підтримувала університет, як матеріально, так і 
організаційно.

У 2001 році, з посиланням на давні традиції, було створено Товариство Випускників 
та Друзів Люблінської Політехніки, метою якого стало:

зміцнення традиції Люблінської Політехніки та популяризація її діяльності, а також 
досягнень у місцевій громаді, в країні та за кордоном;
надання допомоги університету у розвитку його матеріальної бази та підтримка в 
інших питаннях, які мають відношення до розвитку;
надання студентам допомоги та фінансової підтримки у проведенні наукової і 
культурно-спортивної діяльності;
зміцнення та розвиток зв’язків випускників та друзів Люблінської Політехніки з 
університетом.

Товариство Випускників та Друзів Люблінської Політехніки організовує з 2010 
року конкурс на почесне звання „Видатний Випускник Люблінської Політехніки”.
Це особлива відзнака для випускників, які мають високі професійні досягнення, а їх 
активність у соціальній, економічній, науковій, політичній та організаційній сферах в 
країні та за кордоном приносять гордість для Люблінської Політехніки. Учасникамии 
конкурсу можуть бути випускники денної, заочної та вечірньої освіти у Люблінській 
Політехніці, Вищої Школи Інженерів, Вечірньої Інженерної Школи в Любліні.

ТОВАРИСТВО ВИПУСКНИКІВ І ДРУЗІВ 
ЛЮБЛІНСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
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