(ВАРШАВА) Академія Суспільних Наук – 2018-2019 н/рік (Орієнтовна вартість)
UP-STUDY розігрує 5 стипендіальних грантів у даному ВНЗ
Факультет

Адміністрація

Архітектура

Національна безпека

Журналістика

Кіно і аудіовізуалізація

Польська мова викладання

Англійська філологія

Фінанси та банківська справа

Фізіотерапія
(Неперервна магістратура – 5 років)
Графіка

Інформатика

Косметологія

Логістика

Психологія
(Неперервна магістратура – 5 років)

Міжнародні відносини

Туризм та рекреація

Менеджмент та управління

Спеціальність
Рівень: Бакалавр (3 роки навчання)
Європейська і міжнародна адміністрація
Адміністрація органів державної влади
Казначейсько-податкова адміністрація
Управління на місцевому і регіональному рівні
E - адміністрація
Архітектура з дизайном інтер’єрів
Архітектура з проектуванням зелених насаджень
Міське і територіальне планування
Безпека організацій
Громадська безпека та цивільний захист
Захист конфіденційної інформації
Антикризове управління
Журналістика у пресі, радіо і телебаченні
Фотографія рекламна та видавнича
Комп'ютерна графіка в засобах масової інформації
Медіа маркетинг і піар (PR)
Операторське, кіно- та рекламне мистецтво
Телевізійне акторство
Телевізійне виробництво
Комунікації в європейському середовищі
Вчитель
Перекладач
Міжкультурна комунікація у бізнесі та рекламі
Фінанси компаній
Фінансове посередництво - банк і страхування
Фінанси держави
Бухгалтерський облік
Банківські та фінансові консультації
Медична реабілітація
Анімація
Мультимедіа
Реклама
Графіка і дизайн комп'ютерних ігор
Комп'ютерна графіка в засобах масової інформації
Інтернет-технології
Комп'ютерні системи та мережі
Фізіотерапія в косметології
Біологічне оновлення в косметології і дієтетиці
Лікувальна косметологія
Євро-торгівля
Логістика торгівлі та дистрибуції
Логістика промислових підприємств
Управління якістю в логістиці
Психологія в бізнесі
Персональні консультації
Клінічна психологія
Соціальна психологія
Північноамериканські дослідження
Азійські дослідження
Європейські дослідження
Мистецтво дипломатії та міжнародних переговорів
Міжкультурний менеджмент (Викладання англ.)
Готельна та ресторанна справа
Туристичні послуги
Інтернет маркетинг та PR
Міжкультурний менеджмент (Викладання англ.)
Менеджмент організацій
Управління продажем на будівельному ринку
Управління людськими ресурсами
Сторінка 1 з 2

Рік / zl*

Рік / €*

5700

1357

8000

1905

6000

1429

6700

1595

9500

2262

6700

1595

6300

1432

7500

1786

7800

1857

7300

1738

7300

1738

6700

1595

7700

1833

6100

1452

6000

1429

6300

1500

Факультет

Спеціальність

Рік / zl*

Рік / €*

6300

1500

6300

1500

6300

1500

7300

1738

8000

1905

7800

1857

8000

1905

Рівень: Магістр (2 роки навчання)

Польська мова викладання

Менеджмент

Національна безпека

Журналістика

Англійська філологія

Фізіотерапія
Косметологія

Інформатика

Адміністрація
Управління людськими ресурсами
Менеджмент організацій
Управління в логістиці
Просторова еконіка
Управління в туристиці
Розвиток і міжнародна безпека
Дипломатія і європейська адміністрація
Управління міжнародними відносинами
Управління об'єктами
Фінанси компаній
Збір коштів і управління проектом ЄС
Бухгалтерський облік
Стратегії інвестицій та капіталовкладення
Аудит і контролювання в бізнесі
Маркетинг
Захист конфіденційної інформації
Безпека державного кордону
Управління логістичне в системі державної безпеки
Управління безпекою держави
Антикризове управління
Медіа маркетинг і піар (PR)
Управління кіно та телевізійною продукцією
Бізнес англійська
Літературознавство-Культурознавство
Вчитель
Переклад
Міжкультурна комунікація у бізнесі та рекламі
Медична реабілітація
Фізіотерапія в косметології
Біологічне оновлення в косметології і дієтетиці
Лікувальна косметологія
Графіка і дизайн комп'ютерних ігор
Комп'ютерна графіка в засобах масової інформації
Інтернет-технології
Комп'ютерні системи та мережі

* – Вартість навчання, перелік факультетів та спеціальностей є орієнтовними та можуть бути змінені університетом без попередження.
3 ЕТАПИ ПРОЦЕДУРИ ЗАРАХУВАННЯ ДО УНІВЕРСИТЕТІВ ПОЛЬЩІ ЗА ПРОГРАМОЮ UP-STUDY:
Зарахування є гарантованим, якщо Ваш середній бал табелю (залікової книжки) за 10-ий клас не нижче 8 з 12 балів (або 4 з 5)
1. Зателефонуйте нам (097) 744-7777, (050) 722-7777, отримайте відповіді на запитання та запишіться на Подачу документів у своєму місті.
2. Заповніть "Анкету студента" на сайті: up-study.ua оберіть місто подачі документів та отримайте лист-інструкцію на емейл.
3. З’явіться в офісі Центру польської освіти UP-STUDY у зазначений день та час. Під час подачі документів оберіть ВНЗ та спеціальність, пройдіть
інтерв'ю, подайте необхідні документи та підпишіть договір. Рішення про зарахування виноситься протягом 2-ох годин.

