(ЛОДЗЬ) Академія Суспільних Наук – 2023-2024 н/рік (Орієнтовна вартість)
Факультет

Національна безпека

Фінанси та управління фінансами

Косметологія
Фізіотерапія
Неперервна магістратура – 5 років

Польська мова викладання

Право
Неподільна магістратура – 5 років
Менеджмент та управління

Англійська філологія

Логістика
Окулярна оптика

Національна безпека
Педагогіка

Спеціальність
Рівень: Бакалавр (3 роки навчання)
Внутрішня безпека держави
Військова безпека і національна оборона
Кризове управління і порятунок
Бухгалтерський і фінансовий аналіз
Банківські та фінанчові послуги
Управління податками
Управління фінансами
Естетична косметологія
Біологічне оновлення
Медична реабілітація
Право в бізнесі
Юстиція

Менеджмент у бізнесі та державному секторі
Управління персоналом (HR)
E-commerce і Маркетинг
Управління у логістиці
Переклад
Міжкультурана комунікація у бізнесі та рекламі
Логістика торгівлі та розподілу
Транспорт – Експедиція – Логістика
Координатор логістичної інформації
Управління якістю у виробничих системах
Окулярна оптика
Рівень: Магістр (2 роки навчання)
Військова безпека і національна оборона
Внутрішня безпека держави
Кризове управління і порятунок
Реабілітація з соціотерапією
Діагностика та педагогічна терапія

Рік / zl*

Рік / €*

5400

1187

5160

1134

6000

1319

7800

1714

6480

1424

5640

1240

5760

1266

5040

1108

9360

2057

6000

1319

4680

1029

6840

1503

Адміністрування та державне управління
E-бізнес та професійна комунікація
Менеджмент

Логістика в управлінні
Бухгалтерський облік та фінанси в менеджменті
Менеджмент організації

* – 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 В ОФІСІ АБО ДИСТАНЦІЙНО:
Зарахування не є гарантованим. Присутня співбесіда на знання 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.

