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Контакт

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І ПРАВО 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Унікальний, в масштабі не лише нашої країни, напрямок на Факультеті 
Права та Адміністрації УМКС з можливістю здобуття 2 дипломів!

Отримання двох дипломів (диплому УМКС 
і диплому Університету Лотарингії в Нансі) 
надає можливість студенту здобувати 
знання в області права Європейського Союзу 
і міжнародного права, використовувати 
французькомовну термінологію з цієї сфери, 
а також здійснювати переклади з французької 
на польську мову або навпаки.

Можливості працевлаштування після навчання:

Спеціальність: право Європейського Союзу

■французько-польська економічна палата 
у Варшаві

■ інституції і органи ЄС
■міжнародні організації
■ органи місцевого самоврядування, котрі 

займаються міжнародною співпрацею
■міжнародні канцелярії (в тому числі правні 

канцелярії)
■ бюро послів
■міжнародні корпорації



Набір відбувається на підставі складеного 
комплекту документів до моменту 
вичерпання ліміту місць.

Вибір спеціальності право Європейського 
Союзу надає можливість отримання не лише 
диплому УМКС, а й диплому Університету 
Лотарингії в Нансі!

Навчання за системою подвійного 
дипломування дозволяє розширювати знання 
і здобувати додаткові уміння, а також створює 
нові кар’єрні перспективи. Частину занять 
викладають французькою мовою працівники 
Університету Лотарингії в Нансі (Франція). 
У зв’язку з цим від студентів вимагається 
знання французької мови на рівні В2. Якщо Ти 
не володієш сертифікатом, то не переймайся 
- ми перевіримо Твої знання французької мови.

Увага! Для осіб, котрі виберуть цю 
спеціальність на етапі прийому на навчання, 
існує можливість безкоштовної участі в 
додаткових заняттях, котрі проводить 
Європейський Центр УМКС для приготування 
до навчання французькою мовою! 

Стаціонарне навчання другого рівня, 
спеціальність право Європейського Союзу 
(дворічне, закінчується здобуттям ступеня 
фахового магістра).

Здобудь два дипломи!

Наші переваги
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Le Master 2 “Droit de l’Union européenne” du 
Centre européen universitaire de Nancy est déjà 
délocalisé dans plusieurs universités: Sofi a (Bul-
garie); Belgrade (Serbie); Luxembourg (Insti tut 
européen d’administrati on publique). Son att rac-
ti vité est prouvée. Il assure l’obtenti on de deux 
diplômes: un diplôme polonais et un diplôme 
français, ce qui permet de trouver plus facile-
ment un travail en Pologne, étant donné la pré-
sence de nombreuses entreprises françaises. 

проф. Yves Peti t, директор Європейського 
Центру Університету Лотарингії (Нансі, 
Франція)

La Ville de Nancy, très att achée aux liens de jumelage qu’elle a pu for-
maliser dès 1988 avec Lublin,  se félicite de la créati on du Centre Eu-
ropéen de l’UMCS, véritable porte d’entrée à une carrière européenne. 
Si ce centre parti cipe bien au renforcement des liens entre Lublin et 
Nancy,  il conforte  également les relati ons que nos deux villes en-
treti ennent avec l’Ukraine, dans l’esprit d’un approfondissement du 
dialogue entre villes et pays au cœur de l’Europe, au service de l’Euro-
pe. Il s’agit bien là d’un bel exemple d’une coopérati on accompagnée 
du côté français par la Ville de Nancy, le CEU de Nancy, le consulat 
honoraire de Pologne à Nancy, acteurs d’un dialogue européen au plus 
proche des citoyens. 

La formati on dispensée par le Centre Européen de l’UMCS apportera 
de solides connaissances dans le domaine du droit internati onal et du 
droit de l’UE, mais également une ouverture au monde ainsi que des 
compétences interculturelles indispensables à une carrière européenne 
et internati onale. 

La coopérati on entre les deux Centres Européens de l’UMCS et de Nan-
cy avec échange de professeurs, d’étudiants, d’accueil de stagiaires, 
colloques et séminaires s’inscrit parfaitement dans un travail de diplo-
mati e des villes qui,  conjuguée avec la diplomati e universitaire, porte 
un message d’espoir au projet européen et aux valeurs qu’il véhicule.

Laurent Hénart, мер Нансі

Започаткована понад 30 років тому співпраця між Любліном і 
Нансі приносить чергові ефекти. Її результатом є спільні заходи, 
проєкти та ініціативи. Однією з них являється утворення в 2018 
році Європейського Центру УМКС як спільної польсько-французької 
ініціативи. Два роки потому, завдяки участі академічних осередків 
з Любліна і Нансі, вдалося створити унікальний напрямок 
„Міжнародне право і право Європейського Союзу”, тим самим 
зміцнюючи наше партнерство.

Бажаю Вам, щоб програма навчання на новому напрямку, котра 
реалізується в УМКС, дозволила студентам не лише здобути 
спеціалістичні знання, а й відкрила їх на міжнародний діалог і 
створила широкі кар’єрні перспективи у майбутньому.

д-р Кшиштоф Жук, Президент Міста Люблін

Нині Польща дуже потребує випускників з 
солідною підготовкою до праці в структурах 
Європейського Союзу, міжнародних організаціях, 
органах місцевого самоврядування. Вона 
потребує їх всередині країни і поза її межами. 
Новоутворений напрямок буде охоплений 
подвійним дипломуванням. Це дозволить 
майбутнім студентам також отримати 
диплом Університетського Європейського 
Центру в Нансі, утвореного понад 60 років тому 
в той самий час, коли створювався Європейський 
Союз, і зараховуваного до одного з найстаріших 
університетських осередків „європейського 
покликання”. Це міжнародне покликання 
уможливило Європейському Центру дати 
освіту вже багатьом комісарам Європейського 
Союзу, міністрам з багатьох країн Європи, а 
також чисельним політичним, економічним, 
адміністративним, академічним, культурним 
децидентам.  
Чеслав Бартела, почесний консул Республіки 
Польща в Нансі, Консульство Республіки 
Польща в Нансі, один з ініціаторів створення 
в УМКС Європейського Центру УМКС.

Я заохочую студентів до використання 
широкого вибору понад 70 подвійних дипломів, 
котрі реалізуються в рамках співпраці 
польських і французьких ВНЗ. Я радий, що таку 
можливість створює також УМКС – уперше в 
цьому регіоні Польщі. В контексті утворення 
європейських університетів, програми цього 
типу та підвищена мобільність студентів 
і науковців дозволяють навчати майбутніх 
амбасадорів польсько-французьких відносин.

Фредерік Біллет, Посол Франції в Польщі 

Безкоштовний доступ 
до обраних правових баз 

даних

Чисельні гуртки (наприклад 
такі, що провадять 
діяльність в області 

міжнародного права і права 
ЄС - Студентський науковий 

гурток Міжнародного 
права УМКС і науковий 
гурток Міжнародного 

права) і чисельні студентські 
організації

Студентські поїздки 
до Сейму, Сенату, 
Конституційного 

Трибуналу та інших 
інституцій

Співпраця з Урядом 
Міста Люблін, 

Урядом Міста Нансі, 
Університетським 

Європейським Центром 
з Нансі і Посольством 

Франції у Варшаві

Близьке розташування 
Факультету Права 

та Адміністрації до 
студентського кампусу - 

Хатка Жака УМКС (Chatka 
Żaka UMCS), тенісні 

корти і басейн на відстані 
витягнутої руки!

Широкий вибір 
студентських практик 

і стажів у публічних 
і приватних інституціях

Приготування до 
дипломатично-

консульської аплікації

Практичні форми і методи 
навчання,

заняття провадять 
висококваліфіковані наукові 

працівники,
контакт з викладачами 
Університету Лотарингії 

в Нансі

один з найкращих 
факультетів права 

в Польщі

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ


