(ПОЗНАНЬ) Університет Банківської Справи – 2016-2017 н/рік (Орієнтовна вартість навчання)
Факультет

Фінанси та банківська справа

Інформатика

Менеджмент та управління

Адміністрація

Польська мова

Логістика

Міжнародні відносини

Право в бізнесі

Спеціальність
Рівень: Бакалавр (3 роки)
Банківська справа
Фінансовий менеджер
Бухгалтерський облік
E-commerce (Інтернет бізнес)
SAP — інформатичні системи в підприємствах
Комп'ютерна графіка та мультимедія
Управління нерухомістю
Міжнародний бізнес
Управління бізнесом
Управління людськими ресурсами
Адміністрація і фінанси місцевих органів влади
Податкова адміністрація
Global Logistics (Світова логістика)
Логістика і міжнародна спедиція
Логістика в малих і середніх підприємствах
Інформатика в логістиці
Зовнішня торгівля у малому та середньому бізнесі
Міжнародний бізнес
Транснаціональні корпорації
Право та фінанси
Право та управління

Рік (zł)

Рік (euro)

4950

1125

4950

1125

4150

943

3650

830

3650

830

4150

943

4150

943

4150

943

3850

875

4750

1080

4450

1011

4450

1011

Готельна страва
Туризм

Внутрішня безпека

Фінанси та банківська справа

Менеджмент та управління

Туризм

Обслуговування туристичного руху
Анімація вільного часу
Оздоровчий туризм, SPA & wellness
Безпека державних установ і підприємств
Безпека та антикризове управління
Рівень: Магістр (2 роки)
Банківська справа і фінансові послуги
Рахунок і фінансовий аудит
Coaching і професійний розвиток
Оцінка і управління нерухомістю
Управління підприємством
Управління людськими ресурсами
Менеджер готельної справи
Менеджер об'єктів SPA і Wellness

3 ЕТАПИ ПРОЦЕДУРИ ЗАРАХУВАННЯ ДО УНІВЕРСИТЕТІВ ПОЛЬЩІ ЗА ПРОГРАМОЮ UP-STUDY:
1. Зателефонуйте нам (096) 007-0-200, (050) 722-4-777, отримайте відповіді на запитання та запишіться на Подачу документів (Співбесіду)
2. Заповніть "Анкету студента" на нашому офісійному сайті: up-study.ua отримайте лист-інструкцію на емейл. Готуйте вступні документи до візиту.
3. Зявитися в офісі Центру польської освіти UP-STUDY у зазначений день та час. Під час подачі документів оберіть ВУЗ та спеціальність, пройдіть
інтерв'ю, подайте необхідні документи, та підпишіть договір. Рішення про зарахування виноситься у продовж 2-ох годин з моменту подачі Вами документів.
Зверніть увагу, зарахування є гарантованим, за умови, якщо середній бал табелю за 10-ий клас не нижче 8 з 12 балів!

