
Kurs języka polskiego 
 

Przypominamy (dla tych, którzy tego nie uczynili) o dokonaniu jak najszybciej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 

równowartości 200 EURO, bo dopiero po tym zostanie przesłana informacja o formalnym przyjęciu na studia, co będzie 

podstawą starania się o wizę. 

Kurs rozpoczyna się 16 września 2013 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 

w sali 821 w budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Nadbystrzycka 36. 

Jednocześnie przypominamy (dla tych, którzy tego nie uczynili), że warunkiem udziału w kursie jest dokonanie w 

terminie do 31.08.2013 roku wpłaty w wysokości 300 złotych na konto bankowe: 

PL 23 1240 2382 1111 0000 3902 0877 
Politechnika Lubelska 

ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, Polska 
tytułem: opłata za kurs języka polskiego - wrzesień 2013, nazwisko i imię 

Nazwa banku: 

PEKAO S.A. III oddział Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 64 20-925 Lublin, Polska 
SWIT: PKO PPLPW 
 

Informujemy ponadto, że od dnia 14.09.2013 roku można zakwaterować się w jednym z Domów Studenckich. 

Po przyjeździe do Lublina proszę zgłosić się w recepcji Domu Studenckiego nr 3 przy ul. Nadbystrzyckiej 44A. 

Opłatę za dwutygodniowy pobyt w Domu Studenckim podczas kursu języka polskiego w wysokości 160 złotych należy 

dokonać przy rejestracji (nie dotyczy osób, które dokonały wpłaty na konto Uczelni). 

Przydatne informacje: 

Plan miasteczka Politechniki Lubelskiej http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/organizacja-uczelni/plan-kampusu 

Wirtualny spacer po Politechnice Lubelskiej http://www.pollub.pl/files/28/content/index.htm 

Niezbędnik przyszłego studenta http://www.pollub.pl/files/36/attachment/Niezbednik_studenta.pdf 

Studiuj w Lublinie http://study.lublin.eu/ 

Wyszukiwanie połączeń komunikacji miejskiej 
w Lublinie 

http://bm120.agc.pl/800/ 
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Użyte oznaczenia: 

36 - WM - Wydział Mechaniczny 

36 - RES - Restauracja Esencja 

36A - CoE - CoE ASPPECT,Biblioteka 

36B - IE - Instytut Informatyki 

36B - H - Hala sportowa 

38 - WPT - Wydział Podstaw Techniki 

38 - WZ - Wydział Zarządzania 

38A - WEiI - Wydział Elektrotechniki i Informatyki 

38D - R - Rektorat 

40 - WBiA - Wydział Budownictwa i Architektury 

40A - B,S - Biblioteka, Stołówka PL 

40B - WIŚ - Wydział Inżynierii Środowiska 
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