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Lublin od lat znany jest jako silny ośrodek akademicki. Co roku 15 tysięcy absolwentów  i absolwentek kończy 
studia na 9 lubelskich uczelniach, a wielu z ponad 60 tysięcy studentów i studentek szuka możliwości zdobycia 
doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów. Z tego powodu lubelski rynek pracy to rynek ludzi młodych, 
ambitnych i wysoko wykwalifikowanych.

Lubelskie uczelnie cechuje jeden z najwyższych wskaźników umiędzynarodowienia w kraju. Zagranicznych 
kandydatów i kandydatek do studiowania w Lublinie zachęca, działający od 2011 roku, miejski program 
„Study in Lublin”. 

„Lublin akademicki” to także program w którym można zdobyć dodatkowe środki na inicjatywy uczelni,
wydziałów, kół naukowych, studenckich organizacji wspierających potencjał akademicki miasta.

Академічний Люблін
Люблін від давна відомий як потужний академічний 
центр. Щороку 15 000 випускників і випускниць закін-
чують 9 вищих навчальних закладів Любліна, а числен-
ні особи з понад 60 000 студентів і студенток шукають 
можливості отримати професійний досвід вже під час 
навчання. Тому Люблінський ринок праці є ринком 
молодих, амбітних та висококваліфікованих осіб.

Люблінські університети характеризуються одним із 
найвищих показників інтернаціоналізації в країні. Іно-
земних кандидатів до навчання в Любліні заохочує му-
ніципальна програма «Навчання в Любліні», яка діє з 
2011 року.

„Академічний Люблін” – це також програма, де можна 
отримати додаткові кошти на ініціативи університетів, 
кафедр, наукових клубів, студентських організацій, які 
підтримують академічний потенціал міста.

Academic Lublin
Lublin has long been known as a strong academic 
centre. Every year, 15 000 graduates finish one of Lub-
lin's nine universities. Many out of 60 000 students 
seek professional experience while still at the university. 
For this reason, young, ambitious and highly qualified 
people enter Lublin's labour market each year. 

Lublin's universities have one of the highest interna-
tionalisation indexes Poland-wide.  Candidates from 
abroad are encouraged to study in Lublin by the city's 
‘Study in Lublin’ programme. It is in operation since 
2011. 

‘Academic Lublin’ makes it feasible to obtain extra 
funding to subsidise initiatives by universities, facul-
ties, scientific circles or student organisations to boost 
city’s academic potential.


