Zapraszamy na studia w Politechnice Lubelskiej
Studia w Politechnice Lubelskiej to prestiż i dobra
inwestycja
Jeśli wybrałeś płatne studia II stopnia (magisterskie) na Kierunku
Zarządzanie* w Politechnice Lubelskiej w latach 2018-2019, to wykonaj
następujące czynności niezbędne przy rekrutacji cudzoziemców (w tym
z Ukrainy і Białorusi):
*Kierunek studiów ІІ stopnia rozpocznie się pod warunkiem, że zgłosi się
wystarczająca liczba kandydatów.
KROK 1

Zarejestruj się na stronie: www.kandydat.pollub.pl (system rekrutacyjny będzie
dostępny od 16 kwietnia 2018 r.). Wypełnij formularz rejestracyjny literami
alfabetu łacińskiego zgodnie z danymi z paszportu zagranicznego. Po ukończeniu
rejestracji zapamiętaj/zapisz swój identyfikator (numer NIU) oraz hasło. Kody
będą potrzebne do wejścia do systemu rekrutacji oraz wirtualnego dziekanatu.
System rekrutacyjny wygeneruje plik ze wszystkimi załącznikami. Wydrukuj
i podpisz je ręcznie, a następnie prześlij skanem na ukraina@pollub.pl kopie
następujących dokumentów:
1. ankietę osobową - zał. 1
2. zeskanowane oryginały wraz z tłumaczeniem na język polski - zał. 2
 dyplom ukończenia studiów I stopnia + dodatek do dyplomu
3. stronę paszportu zawierającą fotografie i dane osobowe - zał. 11
4. certyfikat lub dokument potwierdzający stopień znajomości języka polskiego,
minimalny poziom A2, najlepiej na poziomie B1 lub B2
5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – zał. 9
w terminie:
 na kierunek Zarządzanie – do 15.07.2018 r.
Opłatę rekrutacyjną opłaconą w złotych polskich stanowiącą równowartość
85 zł należy wnieść najpóźniej w dniu, w którym zostaną przesłane lub
dostarczone kopie dokumentów wymienionych w pkt. ,,Krok 1” na konto, którego
numer jest nadawany automatycznie podczas rejestracji na stronie
www.kandydat.pollub.pl.
Uwaga! Każdy kandydat na studia otrzymuje swój unikalny
nr rachunku bankowego!
Beneficjent:
Politechnika Lubelska,
ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, Polska
Nazwa banku:
PEKAO S.A. III Oddział Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 64,
20-925 Lublin, Polska
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL [nr rachunku]
Tytułem:
opłata rekrutacyjna: Nazwisko i imię, Kierunek Zarządzanie/Wydział Zarządzania

KROK 2

KROK 3

KROK 4

Do dnia 22 lipca 2018r. otrzymasz (pocztą elektroniczną) informację
o możliwości przyjęcia na studia, wtedy jesteś zobowiązany dostarczyć osobiście
lub za pośrednictwem osoby upoważnionej lub wysłać pocztą w terminie
do 31 sierpnia 2018 r. oryginały dokumentów:
1. ankietę osobową - zał. 1
2. oryginały - zał. 2:
 świadectwa dojrzałości
 dyplom ukończenia studiów I stopnia + dodatek do dyplomu opatrzony
apostille z tłumaczeniem na język polski (potwierdzonym notarialnie)
3. podanie do JM Rektora z prośbą o przyjęcie na studia - zał. 3
4. oświadczenie o stopniu znajomości języka polskiego wraz z certyfikatem lub
dokumentem potwierdzającym stopień znajomości języka polskiego, najlepiej na
poziomie minimum A2, B1, B2 - zał. 4
5. podanie do JM Rektora z prośbą o obniżenie opłaty za studia - zał. 5 (podanie
musi być dobrze umotywowane)
6. wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim - zał. 6
7. podanie o przyjęcie na 4 tygodniowy intensywny kurs języka polskiego
prowadzony w Politechnice Lubelskiej 3-28 września 2018 roku - zał. 7
8. upoważnienie do reprezentowania i rozporządzania dokumentami – zał. 8
(jeżeli nie składasz dokumentów osobiście)
9. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (równowartość 85 zł) – zał. 9
10. 2 fotografie o wymiarach 3545 mm (zgodne z wymaganiami stosowanymi
przy wydawaniu dowodów osobistych) – zał. 10
11. zeskanowaną stronę paszportu zawierającą fotografie i dane osobowe - zał. 11
12. zaświadczenie o składzie rodziny z tłumaczeniem na język polski - zał. 12
13. zaświadczenie o dochodach rodziców z tłumaczeniem na język polski - zał. 13
14. zaświadczenie
lekarskie
o braku
przeciwwskazań
do studiowania
z tłumaczeniem na język polski - zał. 14
Po otrzymaniu dokumentów z kroku 2 Politechnika Lubelska prześle (na adres
podany w ankiecie osobowej) lub będziesz mógł odebrać osobiście bądź przez
osobę upoważnioną:
 decyzję o przyjęciu na studia,
 podanie do odpowiedniego Konsulatu RP o udzielenie wizy do Polski,
 decyzję dotyczącą obniżenia opłaty za studia (opłata w 2018 roku wynosi nie
mniej niż równowartość 600 Euro za semestr wszystkich kierunków
studiów stacjonarnych, oprócz Informatyki, której koszt wynosi
równowartość 750 Euro za semestr)
Po przyjeździe na kurs języka polskiego i przed 29 września 2018 roku
student powinien:
 przeprowadzić badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań
do studiowania na wybranym kierunku – dotyczy kierunków wymienionych na
stronie www.ua.pollub.pl (jak i gdzie wykonać badania znajdziesz
na www.ua.pollub.pl lub dowiesz się w swoim Dziekanacie);
 przedstawić podróżne ubezpieczenie medyczne wykupione na Ukrainie
minimum na 30 000 Euro lub ubezpieczenie NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia)
w Polsce (koszt ok. 50 złotych za 1 m-c);
 uiścić opłatę organizacyjno-techniczną 765 złotych (dowód wniesienia opłaty
dostarczyć do Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego)
Beneficjent:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, Polska
Nr rachunku bankowego:

PEKAO S.A. Lublin 78 1240 5497 1111 0000 5006 2364
Tytuł wpłaty:
Opłata
organizacyjno-techniczna,
Nazwisko
i
Zarządzanie/Wydział Zarządzania

imię,

Kierunek

 uiścić opłatę za kurs języka polskiego 400 złotych (dowód wniesienia opłaty
dostarczyć do Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego)
Beneficjent
Politechnika Lubelska, ZESPÓŁ DS. CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH,
ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, Polska
Nr rachunku bankowego:
PEKAO S.A. Lublin 78 1240 5497 1111 0000 5006 2364
Tytuł wpłaty: Opłata za kurs języka polskiego, wrzesień 2018, Nazwisko i imię,
Kierunek Zarządzanie/Wydział Zarządzania
 uiścić opłatę za wydanie legitymacji i indeksu 21 złotych wnosimy opłatę na
swój unikalny nr rachunku bankowy, dowód wniesienia opłaty dostarczyć do
Dziekanatu).
WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
 Niezwłocznie po przyjeździe na studia i zakwaterowaniu się w Domu Studenckim,
zameldować się w Lublinie - Urząd Miasta ul. Wieniawska 14.
 Następnie student powinien wystąpić do Wojewody Lubelskiego o kartę czasowego
pobytu w Polsce (szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
www.wsoic.lublin.uw.gov.pl).
 Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne osoby, które ukończyły 18 lat będą mogą
dokonać się po zameldowaniu się w Lublinie oraz otrzymaniu zaświadczenia
z Dziekanatu Politechniki Lubelskiej, w Lubelskim Oddziale Narodowego Funduszu
Zdrowia (www.nfz-lublin.pl) na wypadek choroby, pobytu w szpitalu czy następstw
nieszczęśliwych wypadków (koszt ok. 50 złotych za 1 m-c).
 Wszystkim, który ukończy studia I stopnia, gwarantujemy przyjęcie na płatne studia
magisterskie II stopnia.
Dodatkowe informacje o studiach dla obcokrajowców
w Politechnice Lubelskiej uzyskasz:

Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 44A
DS nr 3, p.1001
20-501 Lublin, Polska

 +48 81 538 4546
 ukraina@pollub.pl
 www.ua.pollub.pl

