(ВРОЦЛАВ) Міжнародний Університет Логістики і Транспорту 2016-2017 н/рік (Стипендія для українців від 750 євро/рік)
ЕКСКЛЮЗИВНА ПРОПОЗИЦІЯ ВІД UP-STUDY:
Вступай до MWSLiT на 2016 рік навчання – отримай безкоштовно планшет SAMSUNG Galaxy Tab 3 від UP-STUDY
Факультет

Спеціальність

Рік (zł)

Рік (євро)

5400

1235

5400

1235

3600

855

5400

1235

5400

1235

5400

1235

4950

1235

Рівень: Бакалавр (3 роки)
Логістика продукції
Логістика закупівлі товарів

Логістика

Логістика у бізнесі та торгівлі
Логістичні системи
Експедирування і транспортне страхування
Менеджмент (управління) у транспортній компанії

Транспорт

Організація спеціального транспортування

Польська мова

Менеджмент на залізничному транспорті
Управління бізнесом
НОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ!
Менеджмент

Управління продуктом
Антикризовий менеджмент
Управління проектами
Рівень: Інженер (3,5 роки)
Інформаційні системи в ланцюжку доставок

Логістика

Автоматизація і менеджмент складських систем
Будівництво доріг та мостів

Будівництво

Будівництво залізничних доріг

Ландшафтне проектування та
землевпорядкування

Планування транспортної інфраструктури
Рівень: Магістр (2 роки)
Логістика продукції

Логістика

Менеджмент в ланцюжку доставок
Менеджер транспорту

Факультет

Спеціальність

Рік (євро)

Англійська мова

Рівень: Бакалавр (3 роки)
Logistics studies

Logistics systems

2250

Transport management

2250

Рівень: Інженер (3,5 роки)
Logistics studies

IT systems in supply chain

2250

Automatization and warehouse systems maintenace

2250

Рівень: Магістр (2 роки)
Logistics studies

Logistics studies

3000 (Можлива зміна ціни)

Вартість навчання, перелік факультетів та спеціальностей може бути змінено університетом без попередження.
** - Вартість навчання є орієнтовною. Ціна буде зафіксована на весь період навчання після зарахування.
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!

