
Студентам з інших міст,
які планують приїзд до Львова

Якщо студенти та викладачі їдуть до Львова з родиною, кішками, собаками,

ми спробуємо допомогти вам із пошуком житла в місті.

Студенти, громадяни України жіночої статі, яким виповнилось 18 років, є можливість

скористатись правом поїхати за кордон за програмою академічної мобільності.

Детальніше читайте за посиланням:

https://lnam.edu.ua/uk/event/programa-akademichnoji-mobilnosti-dlja-studentiv.html 

Студентам, інших міст, які вже у Львові
Студенти ЗВО мистецького спрямування, які вже прибули до Львова 

самостійно, також можуть поселитись у гуртожитку ЛНАМ.

У повідомленні вкажіть: 

    • Прізвище ім’я по батькові; 

    • Назву закладу освіти, в якому навчаєтесь (ХДАДМ, НАОМА та ін.); 

    • Плановану дату виїзду;

    • Номер телефону.

 

 

Після поселення в гуртожиток відправте координатору на електронну

адресу evi@lnam.edu.ua  якісні фото документів: 

    • Паспорт громадянина України та\або закордонний паспорт; 

    • Студентський квиток (не обов’язково);

 

 

1. Напишіть повідомлення координатору в Telegram  

2. Поїздка до Львова 

      

Глушко Марія — координатор

+38 097 185 63 66

3. Реєстрація у ЛНАМ

Викладачам інших ЗВО, які планують 
їхати до Львова

! Важливо

У повідомленні вкажіть: 

    • Прізвище ім’я по батькові; 

    • Назву закладу освіти, в якому працюєте (ХДАДМ, НАОМА та ін.); 

    • Плановану дату виїзду;

    • Номер телефону.

 

 

1. Напишіть повідомлення координатору в Telegram  

2. Про подальші дії вам напише координатор 

      

Кіндяк Аліна — координатор

+38 093 611 41 43

Візьміть з собою в дорогу паспорт (український та закордонний),

студентський квиток, найнеобхідніші речі, їжу.

1. Дорога 

    • Повідомляйте координатора про те, яким транспортом

   ви їдете (поїзд, автобус тощо); 

    • Напишіть повідомлення про те, що ви сіли в транспорт та виїхали; 

    • При можливості у дорозі пишіть та повідомляйте про стан справ. 

2. Трансфер.  На локації, до якої ви прибуваєте, вас зустріне водій та довезе

      до гуртожитку. Координатор відправить вам контактний номер телефону

      водія, марку та номер машини. Напишіть або подзвоніть водію перед 

      під’їздом до Львова, щоб він міг завчасно виїхати до місця зустрічі.

3. Проживання. Студентів поселяємо у гуртожиток

      ЛНАМ. Ми намагаємось забезпечити вас всім необхідним для проживання 

      (ковдра, подушка, постільна білизна, посуд, їжа та вода). У день заселення 

      зверніться до коменданта щодо отримання перепустки в гуртожиток. 

 

У повідомленні вкажіть: 

    • прізвище ім’я по батькові; 

    • назву закладу освіти, в якому навчаєтесь (ХДАДМ, НАОМА та ін.);

    • номер телефону.

Після поселення в гуртожиток відправте координатору на електронну

адресу evi@lnam.edu.ua  якісні фото документів: 

    • Паспорт громадянина України та\або закордонний паспорт; 

    • Студентський квиток (не обов’язково);

 

 

1. Напишіть повідомлення координатору в Telegram  

2. Поселення в гуртожиток

      

Глушко Марія — координатор

+38 097 185 63 66

3. Реєстрація у ЛНАМ

Напишіть координатору про те, в який день та о котрій годині ви би хотіли

поселитись у гуртожиток. Координатор напише вам адресу та контакти

представника, який вас зустріне.


