Наші контакти:
+380 (96) 007-0-200
+380 (50) 722-4-777
poland@up-study.net
up-study.ua

Центр польської освіти UP-STUDY

(ЛЮБЛІН) Університет Підприємництва та Адміністрації - 2015-2016 н/рік (Орієнтовна вартість навчання)
Факультет

Адміністрація

Журналістика
Фінанси та бухгалтерський облік

Польська мова навчання

Соціологія

Міжнародні відносини

Менеджмент та управління

Архітектура та містобудування
Просторова економіка

Інформатика

Транспорт

Соціологія

Спеціальність
Рівень: Бакалавр (3 роки)
Адміністрація Європейського Союзу
Публічна Адміністрація
Управління Адміністрацією
Бізнес-адміністрування
Public relations and media marketing
Зв'язки з громадськістю та ЗМІ маркетинг
Фінанси та банківська справа
Бухгалтерський облік та фінанси підприємства
Аналіз фінансового ринку
Кримінологія
Маркетинг і соціальна комунікація
Політика, публічні справи і соціальні проблеми
Торгівля і споживання
Трансгранична співпраця і міжнародний бізнес
Функціонування ЄС
Міжнародний туризм
Підприємництво і управління бізнесом
Управління соціальним потенціалом
Інноваційне управління у бізнесі
Рівень: Інженер (3,5 роки)
Архітектура та містобудування
Оцінка та управління нерухомістю
Перепланування
Міські дослідження
Комп'ютерні мережі та мультимедіа
Розробка та програмування комп'ютерних ігор
Проектування та експлуатація інформац. систем
Мобільні технології
Системи ERP II для управління підприємством
Транспортна безпека
Безпека дорожнього руху
Транспортна експедиція та логістика
Рівень: Магістр (2 роки)
Маркетингові і соціальні дослідження
Маркетинг в бізнесі
Психосоціологія розвитку особистості

Рік (zł)*

Рік (euro)*

3300

805

3300

805

3400

830

3300

805

3500

854

3200

780

4600

1122

3500

854

3500

854

3500

854

3300

805

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 (Співбесіда)
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 7,5 з 12 балів!

