(ВРОЦЛАВ) Вроцлавський Університет Бізнесу – 2016-2017 н/рік (Група університетів VISTULA)
Факультет

Туризм

Польська мова

Менеджмент та управління

Фінанси та бухгалтерський облік
Інформатика
Внутрішня безпека

Туризм

Туризм (Польсько-англійське навчання) Подвійний диплом MBA
Менеджмент та управління

Англійська мова

Факультет

Спеціальність
Рівень: Бакалавр (3 роки)
Готельна та ресторанна справа
Організація масових заходів та пізнавальний туризм
Активний туризм та спортивний відпочинок
Управління бізнесом
Управління проектами
Торгівля та продаж
Маркетинг та зв'язки у бізнесі
Бухгалтерія і податки
Фінанси та банківська справа
Інформатика
Інформаційна безпека
Антикризове управління
Громадська безпека
Рівень: Магістр (2 роки)
Управління готельним бізнесом та рестораном
Бізнес туризм
Менеджер курортного туризму і SPA
Психологія особистісного розвитку

Рік (euro)*

Туризм (2-ий семестр у ВНЗ Groupe Troyes у Франції)

1450

Опитування громадської думки і ринку
Маркетинг в бізнесі
Менеджер активного і спортивного туризму

1450

Спеціальність

1100

1200

1200
1200
1100

1450

Рік (euro)*

Рівень: Бакалавр (3 роки)
Туризм
Менеджмент та управління

Готельна та ресторанна справа

2200

Управління бізнесом

2200

Рівень: Магістр (2 роки)
Туризм
Менеджмент та управління

Управління готельним бізнесом та рестораном

2400

Управління бізнесом та маркетингом

2400

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 офіційному 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 7,0 з 12 балів!

