(ВАРШАВА) Варшавський Університет Менеджменту – 2018-2019 н/рік (Орієнтовна вартість)
Факультет

Спеціальність

Рік / zl*

Рік / €*

5292

1260

4452

1060

4872

1160

4452

1060

4032

960

4452

1060

4452

1060

5040

1200

5040

1200

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

Фінанси і банківська справа

Інформатика

Польська мова викладання

Менеджмент та управління

Психологія
(Неперервна магістратура 5 років)

Адміністрація

Національна безпека

Польське право
Кримінальне право
Судове право
Фінансовий аналіз
Управління фінансами підприємства
Банківська справа і страхування
Фінансовий аудит
Фінансово-бухгалтерський консалтинг
Фінанси і інвестиції
Рахунок і публічні фінанси
Проектування і програмування баз даних (MS SQL, ORACLE)
Адміністрування та створення баз даних (MS SQL, ORACLE)
Розробка програм (комп’ютерних та інтернет)
Використання баз даних в ІТ
Інтернет маркетинг та соціальні мережі
Маркетинг
Управління персоналом
Управління державою
Міжнародне підприємництво
Управління публічною адміністрацією в ЄС
Менеджмент у бізнесі
Загальна психологія
Судова психологія
Психологія бізнесу
Клінічна психологія
Психологія транспорту
Психологія суспільства
Психологія у спорті
Адміністрація нацбезпеки
Дипломатично-консульська адміністрація
Підприємницька адміністрація
Адміністрація державна
Адміністрація податкова
Національна безпека
Міжнародна і внутрішня безпека
Дипломатія
Управління безпекою авіатранспорту
Рівень: Магістр (2 роки навчання)

Адміністрація

Менеджмент та управління

Охорона персональних даних і баз даних
Адміністрація нацбезпеки
Підприємницька діяльність
Територіальне самоврядування
Інтернет маркетинг та соціальні мережі
Політичний маркетинг
Ведення переговорів в дипломатії
Лідерство у бізнесі
Управління авіатранспортом

* – 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.

