(ВРОЦЛАВ) Вища Школа Банкова – 2018-2019 н/рік (Орієнтовна вартість)
Факультет

Спеціальність

Рік / zl*

Рік / €*

5100

1214

5100

1214

5100

1214

5100

1214

4950

1179

Рівень: Бакалавр (3 роки навчання)
Право
(Неперервна магістратура 5 років)

Фінанси та банківська справа

Менеджмент та управління

Польська мова викладання

Право в бізнесі

Туризм

Мікробізнес
Англійська філологія
Внутрішня безпека

Забезпечення дотримання законності
Право в бізнесі
Діяльність юридичних органів
Банківська справа
Фінансовий консультант
Фінанси малого та середнього бізнесу
Бухгалтерський облік
Управління податками
Комп'ютерна графіка в рекламі
Маркетинг та зв'язки з громадськістю
Управління малим і середнім бізнесом
Управління виробництвом
Управління людськими ресурсами
Право та фінанси
Право та управління
Аніматор відпочинку
Готельна справа та ресторанний бізнес
Туристичні послуги
Міжнародний туризм
Оздоровчий туризм, SPA
Мікробізнес
Англійська мова в бізнесі
Перекладач
Громадський порядок і безпека
Боротьба з терористичними загрозами

4950

1179

5100

1214

4950

1179

5100

1214

5350

1274

5450

1298

5450

1298

5150

1226

Рівень: Інженер (3,5 роки навчання)
Інженерія управління

Інформатика

Управління технологічними процессами
Менеджмент проектування
Інженерінг якості в сфері виробництва і послуг
E-commerce (Інтернет бізнес)
SAP — інформаційні системи в підприємствах
Комп'ютерна графіка та мультимедіа
Мережа, системи та ІТ-безпеки
Рівень: Магістр (2 роки навчання)

Фінанси та банківська справа
Менеджмент та управління
Туризм

Бухгалтерський облік та фінансова звітність
Новітній маркетинг
Психологія та управління людським капіталом
Менеджер з туризму

* – 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.

