Уповноважений ректора
Академії суспільних наук (SAN)
доктор Войчех Сломка «Варшава, Польща»
та керівник Міжнародного освітнього проекту
НаукаPL – Вища освіта в Польщі
Кондрашовим Сергієм Сергійовичем
Академія суспільних наук з 1994 року успішно веде свою діяльність. Почавши
як Університет Підприємництва і Управління, в 2011 році навчальний заклад був
перевтілений в Академію, і з вказаного часу, згідно з розпорядженням Міністерства
Науки і Освіти Республіка Польща, навчальний заклад іменується як Академія
суспільних наук ( SAN).
Навчальний заклад надає можливість
отримання освіти
понад 40 спеціальностях,
зосереджених на 20 факультетах. Навчатись
можна як на стаціонарному так і на заочному
відділенні. Випускники можуть отримати
дипломи про вищу освіту першого і другого
степеня, післядипломну освіту і МВА. Крім
цього, в навчальному закладі існує докторантура
і аспірантура.
Додатком до навчальної програми SAN є можливість відвідувати на базі ВНЗ
багаточисельні курси і гуртки, широкий вибір студентських практик і стажувань,
які реалізовуються через Студентське бюро кар’єри – організованим SAN.
Навчальний заклад надає своїм студентам можливість збільшення їх освітнього
рівня в «Polish Open University» завдяки взаємному співробітництву і розробленої
програм навчання.
Особливістю SAN є тісна співпраця з американським університетом Clark
University (США). Студенти можуть паралельно з польською освітою отримати
американський диплом Master, а також поїхати на навчання або на практику в
Сполучені Штати Америки.
В Академії працює понад 500 викладачів. Серед них – видатні професори з
сталим авторитетом в науковому середовищі. Науково-педагогічні кадри – вихідці з
відомих ВНЗ, як польських, так і закордонних.
Суспільна Академія Наук є лауреатом
багатьох нагород і відзнак: статуетки і
диплому Польського Лідера Бізнесу
Business Center Club, сертифікату Посла
Польської Економіки 2011, сертифікату
Якісна Школа, ВНЗ Року, Лідер Сучасних
Технологій. Чільні місця в рейтингах – 3
МІСЦЕ В ПОЛЬЩІ, 2 У ВАРШАВІ в
категорії університетів у рейтингу вищих начальних закладів освітнього проекту

«Перспективи» і газети «Річ Посполита» у 2013 році. За 2014 та 2015 рік SAN
увійшов в п’ятірку найкращих вищих навчальних закладів згідно даних
Міністерства науки та вищої освіти Польщі .
Філіали Академії розміщені в декількох містах Польщі, найбільші з яких в
Кракові, Лодзі і Варшаві.
Вартість навчання вказана за один рік (2 семестри) (10 календарних місяців).
Можлива щомісячна оплата.
Факультети
Адміністрація

Архітектура і урбаністика
Туризм
Нацбезпека

Журналістика і суспільна
комунікація
Режисерія, кіно,
аудіовізуальне мистецтво

Англійська філологія

Фінанси і облік
Фізіотерапія
Геодезія і картографія

Інформатика

Косметологія

Спеціальності










































E-адміністрація
європейська і міжнародна адміністрація
податкова адміністрація
управління локальним і регіональним розвитком
архітектура і проектування інтер’єру
архітектура і ландшафт
урбаністика і обладнання навколишнього середовища
готельний бізнес
обслуговування туристичного руху
безпека і охорона держав
охорона секретної, особистої і бізнес-інформації
кризове управління — оператор критичної інфраструктури
кризове управління — менеджер кризового управління
журналістика (радіо, телебачення, преса)
комп’ютерна графіка в медіа
медійний маркетинг і піар
інтернет-журналістика
режисерія — кіно, телебачення, реклами
акторство — кіно, телебачення, реклама
виробництво кіно, тв-програм, реклами
операторство — кіно, телебачення, реклама
англійська мова в бізнесі
викладач
перекладач
англійська мова в рекламі
фінанси підприємств
суспільні фінанси
облік
банк і консалтинг
казначейська справа
медична реабілітація
господарча геодезія і кадастр
геодезія і ситеми просторової інформації
графіка і проектування комп’ютерних ігр
комп’ютерна графіка в медіа
інтернет-технології
телеінформатика
інформатика в логістиці
естетична косметологія і SPA
технологія виготовлення косметики
організація і управління косметичними послугами































логістика торговлі і дистрибуції
логістика промислових підприємств
управління якістю в логістиці
транспорт — перевезення — логістика
інформатика в логістиці
інтерактивний маркетинг і піар
управління фінансами і облік
управління організаціями
управління людським фактором
північноамериканські студії
європейські студії
азіатські студії
дипломатія і міжнародні переговори
дизайн интер’єру
архітектура і ландшафтний дизайн
урбаністика
анімація
мультимедійні технології
реклама
опекунска педагогика з англійською мовою
опекунсько — виховна педагогика
ресоциальна педагогика
педагогика дитячого віку
професійний консалтинг
Психологія бизнесу
Психологія профорієнтації
Клинична психологія
Социальна психологія
Психологія спорту

ПРАВО
(неделимая магистратура 5
лет)




правоведение
социальная криминология

СОЦІОЛОГІЯ




уголовная социология;
социальная реабилитация

Логістика

Управління

Міжнародні відносини

Архітектура і урбаністика
Графіка

Педагогіка

Психологія (неделимая
магистратура 5 лет)

Магістратура
Факультети
Адміністрація
Нацбезпека
Журналістика і суспільна
комунікація
Англійська філологія
Фінанси і облік

Спеціальності













управління в адміністрації
державна безпека
безпека між кордонами
управління безпекою і тероризм
безпека інформації
медійний маркетинг і піар
управління в кіно- і телеіндустрії
персональна комунікація в бізнесі
культурознавство — літературознавство
викладач
перекладач
облік і аудит в бізнесі

Інформатика- Master of Science
in Information Technology
(навчання англійською мовою)
Логістика

Педагогіка

Туризм
Міжнародні відносини

Управління






фінанси підприємств
управління фондами і проектами Євросоюзу
облік, аудит і управління
інвестиційні і фінансові стратегії



інформатика — Master of Science in Information
Technology























логістичний менеджмент
логістика міжнародного транспорту
опікунська педагогіка з англійською мовою
опікунсько — виховна педагогіка
ресоціальна педагогіка
педагогіка дитячого віку
професійний консалтинг
готельний бізнес
обслуговування туристичного руху
розвиток і міжнародна безпека
європейська дипломатія і адміністрація
медійний маркетинг і піар
дизайнерський менеджмент
логістичний менеджмент
управління фондами і проектами Євросоюзу
психологія управління
облік і аудит
управління і адміністрація
управління організаціями
управління персоналом
управління фінансами підприєства

