(ВАРШАВА) Варшавський Університет Менеджменту – 2023-2024 н/рік (Орієнтовна вартість)
Факультет
Право
Неперервна магістратура 5 років
Педагогіка
Неперервна магістратура 5 років

Спеціальність

Рік / €*

Рівень: Бакалавр (3 роки навчання)
Право

1480

Дошкільна освіта

1160

Фінансовий облік
Фінанси і банківська справа

Бухгалтерський облік та податки
Контролінг та фінансовий аудит

1260

Фінансово-бухгалтерський консалтинг

Інформатика

Польська мова викладання

Менеджмент та управління

Менеджмент і технології виробництва
Психологія
Неперервна магістратура 5 років

Адміністрація

Національна безпека

Адміністрація

Менеджмент та управління

Безпека об'єктів та інформації
Мережеві технології
WEB-системи
Бази даних
Мобільні системи
Інтернет маркетинг та соціальні мережі
Маркетинг
Управління інноваційною діяльністю
Управління персоналом
Бізнес менеджмент
Нові тенденції в туризмі
Міжнародний менеджмент
Проектування виробничих процесів
Управління системами якості в процесах виробництва
Логістика виробничих процесів
Психологія бізнесу, ринку праці та управління
Психологічна допомога та клінічна психологія
Психологічна допомога та психопрофілактика
Державна адміністрація
Адміністрація місцевого самоврядування
Державні закупівлі
Трудове право та політика зайнятості
Безпека в державній адміністрації
Електронна адміністрація
Адміністрація персональних даних
Національна безпека
Безпека в державному управлінні
Безпека кіберпростору
Кризовий менеджмент
Рівень: Магістр (2 роки навчання)
Державна абміністрація
Охорона праці
Державні закупівлі
Трудове право та політика зайнятості
Безпека в державній адміністрації
Захист персональних даних
Інтернет маркетинг та соціальні мережі
Маркетинг
Управління персоналом
Лідерство у бізнесі
Управління проектами
Нові тенденції в туризмі
Міжнародний менеджмент

1380

1300

1380

1260

1300

1200

1480

1480

* – Вартість навчання, перелік факультетів та спеціальностей є орієнтовними та можуть бути змінені університетом без попередження.
Знижки на Пакет послуг "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" не діють. Зверніть увагу, зарахування НЕ є гарантованим!
3 ЕТАПИ ПРОЦЕДУРИ ЗАРАХУВАННЯ ДО УНІВЕРСИТЕТІВ ПОЛЬЩІ ЗА ПРОГРАМОЮ UP-STUDY В ОФІСІ АБО ДИСТАНЦІЙНО:
Зарахування не є гарантованим. Присутня співбесіда на зання мови.
1. Зателефонуйте нам +38 (097) 744-7777, +38 (050) 722-7777 (в тому числі VIBER та Telegram) та отримайте безкоштовну консультацію щодо навчання в Польщі.
2. Заповніть "Анкету студента" на сайті: up-study.ua та оберіть місто подачі документів та отримайте лист-інструкцію на емейл щодо стаціонарної чи
дистанційної подачі документів.

3. З’явіться в офісі, або надішіліть документи на емейл Центру польської освіти UP-STUDY: manager.n@up-study.net. Під час подачі документів оберіть ВНЗ та
факультет, подайте всі необхідні документи та підпишіть договір.

