(КРАКІВ) Академія Суспільних Наук – 2016-2017 н/рік (Орієнтовна вартість навчання)
Факультет

Спеціальність

Менеджмент

Англійська філологія

Туризм
Журналістика

Логістика

Культурознавство

Рівень: Бакалавр (3 роки)
Управління логістикою та маркетинг
Банківська справа та управління фінансами
Управління організаціями
Управління людськими ресурсами
Вчитель
Перекладач
Мовознавство з елементами бізнесу
Культурознавство і Літературознавство
Американська культура та комунікація в бізнесі
Туризм та відпочинок
Журналістика
Е-Логістика
Логістика торгівлі та дистрибуції
Управління якістю в виробничих системах
Транспорт-Доставка-Логістика (ТДЛ)
Логістика малих і середніх підприємств
Журналістика та PR
Управління культурою
Педагогіка культури

Рік (zł)

Рік (euro)

2900

659

2900

659

2900
2900

659
659

2900

659

2800

636

2900

659

2900
2900

659
659

2900

659

3700

841

4100

932

4100

932

3300

750

Польська мова

Антикризове управління і порятунок
Національна безпека
Міжнародні відносини
Педагогіка

Інформатика

Менеджмент

Англійська філологія

Інформатика

Педагогіка

Силові структури і безпека держави
Захист людей, майна і подій
Міжнародні відносини
Педагогіка
Рівень: Інженер (3,5 роки)
Комп'ютерні системи та мережі
Комп'ютерна графіка та веб-додатки
Технології програмування
Технології інформаційного суспільства
Фінансова інформатика
IT в сфері державного управління
Рівень: Магістр (2 роки)
Управління логістикою та маркетинг
Банківська справа та управління фінансами
Управління організаціями
Управління людськими ресурсами
Вчитель
Перекладач
Мовознавство з елементами бізнесу
Культурознавство – Літературознавство
Американська культура та комунікація в бізнесі
Інтеграція відкритих систем
Системи візуалізації та управління інформацією
Системи обробки даних
Суспільна інформатика
Економічна інформатика
Педагогіка

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!

