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

Спеціальність

Рік / zl*

Рік / €*

3840

914

6240

1486

3960

943

3840

914

7200

1714

5040

1200

4080

971

5760

1371

5280

1257

4200

1000

5400

1286

5760

1371

4080

857

4200

1000

4680

1114

4080

971

4080

971

Рівень: Бакалавр (3 роки навчання)
Адміністрація

Архітектура

Національна безпека
Журналістика

Кіно і аудіовізуалізація

Польська мова викладання

Англійська філологія

Фінанси та управління фінансами

Фізіотерапія
(Неподільна магістратура-5 років)
Графіка

Інформатика

Косметологія
Психологія
(Неперервна магістратура – 5 років)
Соціокриміналогія

Міжнародні відносини
Туризм та рекреація

Менеджмент та управління
Громадське здоров’я

Юридичне обслуговування бізнесу
Трудове право
Управління громадським порядком
Архітектура та проектування інтер'єру
Проектування пейзажів
Міське і територіальне планування
Міжнародна безпека
Громадська безпека та цивільний захист
Антикризове управління
Журналістика та нові ЗМІ
Суспільна комунікація і PR (Піар)
Режисура у кіно, телебаченні і рекламі
Оператор кіно, телебачення і реклами
Телевізійне акторство
Телевізійне виробництво
Бізнес англійська (Мовознавство з елементами бізнесу)
Вчитель
Перекладач
Американська культура і комунікація в бізнесі
Американістика
Фінанси компаній
Фінанси публічного сектору
Управління фінансами підприємств
Управління фінансами банках і страхових компаніях
Управління капіталом на фінансовому ринку
Медична реабілітація
Графіка
Мультимедіа
Програмування
Комп'ютерна графіка і програми в інтернеті
Технології програмування
Комп'ютерні системи та мережі
Косметологія медична
Біологічне оновлення
Психологія бізнесу
Клінічна психологія
Соціальна політика
Управління людськими ресурсами
Соціологія злочинності та реабілітації
Адміністрація в ЄС
Медіа і комунікації в ЄС
Бізнес і співпраця на європейському ринку
Готелі та ресторани
Обслуговування у туристичних послугах
Менеджмент у бізнесі
Управління людськими ресурсами
Управління у Бізнесі і Публічному секторі
Бухгалтерський облік і фінанси в управлінні
Громадське здоров’я

* – 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.

