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Дорогі майбутні студенти,
Суспільна Академія Наук - це найбільша приватна навчальна інституція в Польщі,
з 25-річним досвідом.
Наш навчальний заклад пропонує Вам великий вибір різноманітних програм
бакалаврату та магістратури в найбільших містах в Польщі, а також в Лондоні.
Також: МВА, аспірантура і єдина в своєму роді програма магістерського навчання
у співпраці з американським університетом Clark.
Гарантуємо високу якість освіти. Наша ціль - це дати найкращі знання та вміння,
студентам та випускникам, які так потрібні на шляху нелегкого життя в 21 столітті.
Саме для цього ми співпрацюємо з різними фірмами та інституціями, щоб надати
студентам більше можливостей для участі в різних бізнес програмах
та стажуваннях.
Тут ви знайдете все найнеобхідніше для вас: від детальної інформації щодо
подачі документів до самого навчання, та вашої кар'єри!
Я вірю, що навчання в Суспільній Академії Наук це прекрасний спосіб, щоб
реалізувати свої наукові та професійні прагнення, вигравати в різних наукових
та спортивних конкурсах, відвідувати цікаві заняття, розвивати свої навички та
просто знайти нових друзів!

Проф. доктор наук Габ. Роман Патора
Ректор Суспільної Академії Наук

СУСПІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК

Суспільна Академія Наук це найбільший приватний навчальний заклад
в Польщі, який існує 25 років. Наш ВУЗ пропонує вам
різні види навчання: бакалавріат та магістратура на різних
факультетах, аспірантуру, післядипломне
навчання, МBА.
Також це чудова можливість навчатись через Інтернет. Багато
факультетів, на яких навчання відбувається англійською!
В майбутньому ринок потребуватиме спеціалістів даних напрямків.

ДЛЯ ЧОГО ВАРТО?
• Суспільна Академія Наук багата своїми філіями по всій території Польщі. Різні види навчання:
від бакалавра до магістра, післядипломне, а також МВА.
З можливістю вибору виду навчання : стаціонарне та заочне; та можливості вибору мови:
польська та англійська!
• САН – лідер практичного навчання в Польщі – в новаторський спосіб поєднує академічне
навчання та практичні вміння, обов’язкові в майбутній роботі.
• Головні відділення знаходяться в Варшаві, Лодзі, Кракові та Лондоні - всі відзначаються
чудовою локалізацією та новою навчальною базою.
• Наш університет має міжнародну акредитацію NECHE.
• В рейтингах за головну особливість навчального закладу було признано,
наукову силу, міжнародність, кваліфікаційні кадри, високу якість навчання англійською та
прекрасні умови навчання.
• В грудні 2011 року наш навчальний заклад додав до своєї назви слово «академія»,
що свідчить про престиж та наукову силу.
• Суспільна Академія Наук – це найпопулярніша приватна інституція в Польщі.
• В САН працюють найбільш кваліфіковані викладачі з Польщі та закордону.
• Суспільна Академія Наук адаптовує свої пропозиції по навчанню відповідно до потреб
ринку праці.
• Задля кращого майбутнього студентів, у нас організовано – Бюро Кар’єр.

АКРЕДИТАЦІЇ

ПРЕСТИЖНІ НАГОРОДИ

• Акредитація PKA
(Державна Акредитаційна Комісія)

• Діамант до Золотої Статуетки Лідера
Польського Бізнесу - Business Centre Club

• Акредитація NECHE (New England
Commission of Higher Education)

• Вищий Навчальний Заклад року
– Центральне Бюро Державного Оцінювання

• Найвищі категорії параметризації
оцінюваних факультетів через MNiSW
(Міністерство Науки та Вищого
Навчання)

• Титул Лідера ВНЗ – Фундація Розвитку Освіти
та Вищого Навчання
• Сертифікат Доброго Начального Закладу,
Доброї Роботи – Академічно
– Інформаційний Центр в Познані
• Титул Найкращий партнер в Бізнесі
– Home&Market

РЕЙТИНГ
Найчастіше обираємий навчальний заклад

серед всіх приватних ВУЗів в Польщі (за даними MNiSW)

•

Стисле кредо в рейтингу приватних
ВУЗів Польщі
« Перспективи »

Один з найкращих навчальних закладів
на думку працедавців

« Безсумнівно »

Високо оцінювана програма MBA

« Безсумнівно »

Факультети

СУСПІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК

Гуманітарне і суспільне

Белхатув

Серадз

Бродниця

Щецинек

Гарволін

Свідниця

Кельце

Тарнобжег

Колобжег

Варшава

Краків

Здунська Воля

Правові

Лодзь

вул. Sienkiewicza (Сенкєвіча) 9
тел. +48 42 664 66 66
www.lodz.san.edu.pl

Лондон

Адміністрація
Право

Артистичні

Острув - Велькопольський

Національна безпека
Внутрішня безпека
Журналістика
Англійська Філологія
Японська Філологія
Логістика
Педагогіка
Ресоцілізаційна педагогіка
Соціальна робота
Психологія
Соціологія / Соціальна кримінологія
Міжнародні стосунки
Туризм та рекреація

Економічні

Фінанси та рахунковість
Управління
Економіка

Медичні

Фізіотерапія
Косметологія
Публічне здоров’я
Сестринська справа

Фільм та аудіовізуальне мистецтво
Графіка

Технічні

Геодезія та картознавство
Інформатика

вул. Czapliniecka (Чаплінецька) 96
тел. +48 44 788 46 22
www.belchatow.san.edu.pl
вул. Matejki (Метайки) 5
тел. +48 56 49 31 200
www.brodnica.san.edu.pl
вул. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego
(Солдатів II Армії Війська польського) 20
тел. +48 25 682 35 56
www.garwolin.san.edu.pl
вул. Peryferyjna (Переферийна) 15
тел. +48 41 331 74 10
www.kielce.san.edu.pl
вул. Kasprowicza (Каспровича) 10
тел. +48 94 35 20 072
www.kolobrzeg.san.edu.pl
вул. Ujastek (Уястек) 1
тел. +48 12 422 00 85
www.krakow.san.edu.pl

вул. Wrocławska (Вроцлавська) 93a
тел. +48 62 735 63 70
www.ostrow.san.edu.pl

вул. Piłsudskiego (Пілсудського) 5
тел. +48 22 656 36 18
www.sieradz.san.edu.pl
вул. Kościuszki (Костюшки) 47/49
тел. +48 94 72 20 360
www.szczecinek.san.edu.pl
вул. M. Kozara-Słobódzkiego
(М. Козара-Слобудзкего) 21
тел. +48 74 857 57 91
www.swidnica.san.edu.pl
вул. S. Moniuszki (С. Монюшки) 6
тел. +48 15 822 80 00
www.tarnobrzeg.san.edu.pl
вул. Łucka (Луцька) 11
тел. +48 22 656 36 18
www.warszawa.san.edu.pl
вул. Wileńska (Віленська) 3
тел. +48 43 823 25 10
www.zdunskawola.san.edu.pl
вул. One Putney Bridge Approach
London SW6 3JD
тел. +44 75 15 95 89 34
www.londyn.san.edu.pl

СУСПІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК

Колобжег
Щецинек
Бродниця

Лондон
Острув-Велькопольський

Варшава

Лодзь

Серадз
Здунська Воля
Белхатув

Свідниця

Гарволін

Кельце
Тарнобжег
Краків

Найкращий ВУЗ
близько біля тебе!

ФАКУЛЬТЕТИ

Час навчання:

навчання бакалавр/інженер
3 роки/3,5 роки
магістратура II
2 роки/ 1,5 роки
5-річне навчання *
5 років

СУСПІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
Суспільна Академія Наук пропонує різноманітні факультети.
Програми навчання поєднують академічне отримання знання
разом з практичними вміннями. В рамах занять переважають
вправи та майстер класи, щоб якнайкраще підготувати
випускника до виходу на ринок праці.

I

вид:

стаціонарне та заочне
термін подачі документів:

до 30 вересня
диплом:

бакалавр I
Суспільної Академії Наук
магістр II *
Суспільної Академії Наук

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА

I

II

Факультет Національної безпеки и Внутрішної
безпеки
славиться
своєю
якістю.
Дисципліновай
характер
навчання
та
прекрасна підготовка до майбутньої праці, в
різноманітних
сферах
пов'язаних
з
національною безпекою, це головні чинники
навчання. Ці чинники не включають, а
поширюють теоретичне знання, практичне
вміння
та
компетенцію,
пов`язаною
з сучасною безпекою держави та її органів,
міжнародним тероризмом, а також кризовим
управлінням. Навчання дає змогу розпізнавати
загрозу безпеці. В рамах спеціальності
студенти концентрують свою увагу на
обраному аспекті безпеки, керуючись своїми
планами, щодо майбутньої професії.

НАВЧАННЯ

ЖУРНАЛІСТИКА

I

II

Журналістика в Суспільній Академії Наук – це
навчання створене для тих, хто в подальшому
хоче зв’язати своє життя з новітніми засобами
масової інформації та піаром. Програма
навчання акцентована на медіа та включає
в себе предмети з журналістики, суспільної
комунікації, а також медіального маркетингу та
піару. Заняття
дають змогу набувати
практичних та теоретичних вмінь разом
з найкращими журналістами. Пропонований
профіль навчання забезпечує майбутнім
студентам великий попит на ринку праці.
Домінуючі заняття в програмі навчання
проходять не тільки в нашому навчальному
закладі, але також і в редакціях та піар агенціях,
які співпрацюють з САН. Це дозволяє
якнайкраще
підготувати
студентів
до
майбутньої праці за професіями зв’язаних
з журналістикою , суспільними комунікаціями
та зв'язками з громадськістю.

ГУМАНІТАРНЕ І СУСПІЛЬНЕ

АНГЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ

I

II III

Англістика – найпопулярніший факультет,
в зв’язку з глобальною домінантністю
англійської мови та розвитком міжнародної
співпраці. Програма навчання сконцентрована
на сучасні стандарти вивчення матеріалів,
створення можливостей для здобування
практичного вміння (включаючи мову бізнесу
та маркетингу, редагування медіа – переказів,
переклад
документів,
приготування
до
викладання англійської мови). Забезпечуємо велику кількість практичних занять.
Навчальний
заклад
пропонує
повну
філологічну освіту - не тільки вивчення
англійської, а й підготовку мовознавчу,
літературознавчу та культурознавчу, а також
усестороннє знання про англомовні країни.
Англістика акцентує свою увагу на елементах
сучасного ринку праці таких як: міжнародна
комунікація, переклад, бізнес комунікація
та застосування інформаційних технологій
в навчанні.

ЯПОНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ

I

II

Це навчання стає що більш популярніше,
в зв’язку зі збільшенням кількості японських та
популярністю японської культури в Польщі.
У відповідь на потреби ринку, Суспільна Академія
Наук в Лодзі пропонує Вам навчання на
факультеті японознавства. Навчання в САН
адресоване людям, які хочуть вивчити японську
мову від самого початку, але також і для тих, хто
хоче покращити свої знання в літературі, політиці,
історії та культури Японії. Це означає, що наші
випускники будуть повністю підготовлені до
роботи в різних польських та міжнародних
інституціях. Програма навчання включає не
тільки вивчення японської мови, але також
зв’язки з політикою, бізнесом та торгівлею.
Забезпечуємо
велику
кількість
годин
практичного навчання, а також цікаві
спеціальності
(переклад,
мовознавство,
дипломатія).

НАВЧАННЯ
I

БАКАЛАВР / ІНЖЕНЕР

II

МАГІСТРАТУРА

*

5-РІЧНЕ НАВЧАННЯ

III

АСПІРАНТУРА

РІЗНОМАНІТНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
НА ВИБРАНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

НАВЧАННЯ

ГУМАНІТАРНЕ
І СУСПІЛЬНЕ

ЛОГІСТИКА

I

II

Навчання в області логістики адресовані людям,
які хочуть працювати в майбутньому
в одному з найбільш швидко зростаючих
секторів економіки. В епоху глобалізації,
інтеграція і безперервного розвитку сучасної
форми комунікації, необхідно забезпечити
належне
функціонування
підприємств
виробництва, торгівлі та обслуговування.
Область логістики надає можливість отримати
спеціалізовані знання процесів виробництва
і розподілу харчування, створення і обладнання
центрів обробки логістичних центрів. Програма
навчання звертає особливу увагу на
процеси управління віртуалізації логістики
з використанням Інтернету і інноваційні рішення
в сфері ІСТ.

ПЕДАГОГІКА

I

II

Навчання в галузі педагогіки дозволяють
здобувати інтегровані педагогічні знання,
соціологічні, філософські, етичні та психологічні, які необхідні для розуміння відносин
людей, формування їх свідомості, цінностей,
навичок співіснування, розвиток почуття
відповідальності за власні життя та інших.
Програма дослідження дозволяє набувати
теоретичні та практичні знання і навички про
методи роботи і з дітьми і з дорослими.
Це дозволяє краще зрозуміти реальність освіти,
здійснення діяльності в області допомоги
і соціальної профілактики.

РЕСОЦІАЛІЗАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

I

Ресоціалізаційна педагогіка вивчає закономірності здійснення навчально – виховної
діяльності з метою соціальної адаптації людей, які
відбули покарання або таких, які перенесли
тривалу хворобу. Цей факультет пропонує своїм
випускникам цікавий напрямок майбутньої
роботи, в таких місцях як: поліція, пожежна
служба, в реабілітаційних закладах, які
в майбутньому покращать кваліфікацію.

СЕСТРИНСЬКА СПРАВА

НАВЧАННЯ

ГУМАНІТАРНЕ
І СУСПІЛЬНЕ
СОЦІАЛЬНА РОБОТА

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

I

Навчання на факультеті ‘соціальна робота‘
підготовлює працівників, що спеціалізується
в широкому розумінні в суспільній допомозі.
Студент здобуває знання в області психології,
соціології, педагогіки, культурології, економії
і права в сфері суспільної допомоги і соціальної
роботи, а також компетенції та вміння, необхідних
для роботи з вразливими та соціально
виключеними індивідами та пробленими
родинами зі сторін: економічних (біда, безробіття
), соціальних (дисфункція виховання, життєва
безпорадність , соціальна патологія, самотність),
пов’язаних зі станом здоров’я (наркоманія,
неповносправність, старість).

ПСИХОЛОГІЯ

*

Психологія, напрямок для тих, хто зацікавлений
в пізнанні й тлумаченні різних проявів людської
діяльності, починаючи з їх мотивів, закінчуючи
їх індивідуальними та соціальними наслідками.
Навчальна програма відповідає потребам
ринку і постійно розвивається згідно потребам
соціуму, як локально, так і на глобальному
рівні. На сьогоднішній день, психологія
використовується для діагностичних та
терапевтичних цілей, але вона також є основою
багатьох
важливих
галузях
людської
діяльності і окремих дисциплін: управління
людськими ресурсами, бізнес, маркетинг
(в тому числі і політичний), освіта, спорт
і кризове управління.

СОЦІОЛОГІЯ
/ СОЦІОКРИМІНОЛОГІЯ

I

Студенти факультету Соціологія отримують
знання в соціологічній області, на основі яких
опирається спеціалізація в галузі освіти
соціокримінології.
Навчання
підготовлює
фахівців, які визначають ризик соціальної
патології, відторгнення і соціальної інтеграції та
способи протидії негативним явищам. Засоби
для цієї мети - хороша орієнтація слухачів
в інституційних системах, навиків комунікації
і відкритість до нових методів роботи
з громадами, схильних до ризику.

I

Освітня програма зорієнтована на кандидатів,
які зацікавлені знаннями в області медицини,
забезпечення високого рівня догляду, а також
надання послуг в сфері оздоровлення.
Випускник володіє поглибленими знанням
в сфері медичних наук, інформацією щодо
правових норм етики та деонтології, зможе
надавати послуги в сфері профілактики хворіб,
опіки на пацієнтами, самостійно виконувати
обов’язки згідно з нормами загальної
та професіональної етики, а також цілісного
підходу до пацієнта, який передбачає повагу його
прав; організовувати власну роботу; нав’язувати
співпрацю в медичному колективі.

I

II

Міжнародні відносини це напрямок для тих, хто
бачить своє майбутнє в широко поширених
закордонній або дипломатичній службах, та
прагнуть працювати в національних і міжнародних інституціях, пов’язаних з зовнішньою
політикою та сучасними європейськими
і міжнародними відносинами в державному
управлінні, в місцевих органах влади, а також
в бізнесі. Навчальна програма фокусується
на аналізі економічних, соціальних, політичних,
правових та культурних явищ, що відбуваються
у світі. Крім того, курси охоплюють питання
пов'язані з процесами європейської інтеграції та
процесами функціонування Європейського
Союзу.

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

I

II

Важливість туризму в економіці вимагає
широкого розмаїття знань і кваліфікованих
спеціалістів в даній області. Навчальна програма
в галузі туризму та рекреації побудована таким
чином, щоб випускник мав знання, навички
та компетенції, які дозволяють зробити кар’єру
не лише в туристичному бізнесі, але й на посадах
пов’язаних з управлінням туризму й рекреації
в державних адміністраціях і органах місцевого
самоврядування. Навчальна програма охоплює
основи організації, маркетингу, права, управління
людськими ресурсами та техніки пілотування
і виробляє уміння необхідні для організації
міжнародних конференцій, екскурсій та ділових
поїздок.

ФІЗІОТЕРАПІЯ

*

Фізіотерапевтична професія набуває популярності в світі, а попит на спеціалістів цієї професії
зростає не тільки в Польщі, але також за
кордоном , де польські спеціалісти знаходять
задоволення в роботі. Наш факультет готує
студентів до професії терапевта з областей
фізикотерапії, кінезотерапії, масажу та мануальної терапії. Заняття охоплюють знання,
які стосуються здоров’я та хворіб людини,
а також лікувальних вправ.

КОСМЕТОЛОГІЯ

I

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

II

Факультет Косметології спрямований на людей
зацікавлених найновішими трендами та новочесними методами зберігання та підтримування
красоти. В програмі навчання переважають
практичні
заняття,
які
проводяться
в професійних кабінетах та медичних центрах.
Обговорюються питання, що стосуються
дерматології та естетичної медицини, а також
беруться до уваги знання процесів, що
впливають на життя і ефективність змін
зовнішнього вигляду. Заняття включають в себе
охорону здоров'я та загалом косметологію,
зокрема, догляд, лікування та вивчення
косметичних препаратів.

I

II

Навчання в галузі охорони здоров'я дозволяє
набувати знання в областях соціальних і
медичних наук. Формуються навички в області
біологічних, екологічних, демографічних і
соціальних чинників здоров'я, спільноти загалом
та їх відносин. Також управління інституціями
охорони здоров'я, що реалізують програму
санітарної освіти, пропаганду здорового способу
життя, профілактику та догляд, а також
психологічну реабілітацію.

НАВЧАННЯ

МЕДИЧНЕ І ПРАВОВЕ
АДМІНІСТРАЦІЯ

I

II

Адміністрація - це напрямок для людей, які
хочуть поєднати свою майбутню кар'єру, яка
включатиме виконання обов'язків в державних
структурах,
підприємствах,
європейських
та міжнародних інститутах. Зміст навчальної
програми і методів навчання розроблений
відповідно до стандартів освіти. Студенти
факультету Адміністрації під час навчання
отримають професійну кваліфікацію, підготовку до виконання функцій управління
та менеджменту.

ПРАВО

*

Мета даного факультету надати студентам
знання щодо юридичних та суміжних наук,
а також можливість застосування практичних
стандартів в Юриспруденції. Ідея цього напрямку
є формування студента, який в подальшому
на академічному рівні матиме можливість
незалежної інтерпретації закону, а також
використання цього в повсякденному житті
і в майбутній професії. Для цієї мети формуються майбутні працівники: судів, прокуратур,
адвокатських та нотаріальних закладів. САН, як
єдиний університет в Польщі, що використовує
інноваційну програму соціологічного дослідження (закон в дії), щоб вже від першого року
навчити студентів застосовувати закони
на практиці.

КІНО ТА АУДІОВІЗУАЛЬНЕ
МИСТЕЦТВО

I

Навчання в галузі кіно та аудіовізуального
мистецтва,
реалізоване
на
факультеті
Організація кіновиробництва та телебачення,
призначене для тих, хто хоче професійно
займатися кіномистецтвом. Програма навчання
дозволяє здобути знання про науку кіно
на рівні, який дозволяє реалізацію власних
творчих або виробничих проектів, а також
розвиває навички керування та творчі здібності.
Навчання охоплює систематизовані теоретичні
та практичні знання всі етапи і аспекти
формування
виробів
кіно,
телебачення
і реклами, а також детальну орієнтацію в проблематиці технологій і техніки застосовуваної
у виробництві.

ГРАФІКА

I

Навчання на факультеті Графіка призначене
для усіх зацікавлених i підготовлює студентів
творчій та проектувальній професії. Студент
здобуде практичні i творчі знання та навики,
необхідні в обставинах індивідуального чи
групового проектування, між іншим в області:
живопису,
малюнку,
підстав
композиції,
практичної графіки і фотографії. Також,
навчиться графічному проектуванню, проектуванню комп’ютерних ігор, створенню
візуальних ефектів, дізнається підстави
застосування
і
призначення
векторної
і растрової графіки, підстави дво- та тривимірної
анімації та переваги використання змішаних
технік.

ГЕОДЕЗІЯ ТА КАРТОГРАФІЯ

I

Геодезія і картографія - це напрямок, де студент
здобуває знання в галузі точних, природних
і технічних наук, а також спеціалізовану
інформацію з галузі геодезії і картографії.
У програмі навчання переважають практичні
інженерні класи, зокрема y діапазону
геодезичних вимірювань, сучасних методів
і прийомів вимірювання, інформаційних систем,
цифрової
обробки
інформації,
систем
просторової інформації, інженерної геодезії,
сучасних картографічних і фотографічних
методів, а також геодезичного обслуговування

НАВЧАННЯ

АРТИСТИЧНІ
І ТЕХНІЧНІ

економіки
нерухомості,
територіального
планування і проектування розвитку територій
сільськогосподарських і лісових угідь. Студенти
також
вивчають
правові
основи
функціонування геодезичних і картографічних
служб, геодезичної діяльності в області
геодезичного виготовлення і набувають правові
та економічні знання необхідні для ведення
господарської діяльності.

ІНФОРМАТИКА

I

II III

Факультет Інформатики пристосований до
потреб ринку інформаційних послуг та
використання новітніх технологій в функціонуванні компаній, інституцій і установ. Навчання
надає можливість практично ознайомитись
з наукою інформатики, програмування, а також
вивченням генерації, перетворення та передачі
даних за допомогою певних інструментів
(програмних і апаратних). Наша Академія ставить
перед собою мету передати студентам знання
і навички, які полегшать розуміння роботи
сучасних комп'ютерних систем (IT), а також
дозволять керувати i використовувати їх.

ФІНАНСИ І ОБЛІК

I

II

Навчання в області фінансів та бухгалтерського
обліку адресоване людям, зацікавлених в роботі ,
яка пов'язана з сервісним обслуговуванням
бухгалтерських фірм, фінансових та корпоративних, а також аналітикою фінансового
контролю. З огляду на динамічний розвиток
ринку фінансових послуг і бухгалтерського
обліку, в тому числі центрів, які розміщені
в Польщі, які обслуговують аутсорсингові
компанії, попит на бухгалтерів, консультантів
фінансової та податкової областях, значно
зростає. Навчання в області фінансів має
широкий діапазон практичних занять і працює
з
навколишнім
соціально-економічним
середовищем.

НАВЧАННЯ

ЕКОНОМІЧНЕ
ЕКОНОМІКА

I

II

Економіка - це факультет, на якому студент
отримує глибокі знання в економічному секторі,
теорії мікро- і макро- економії і знання
в сфері аналітики, необхідні для аналізування
явищ і механізмів вільної ринкової економіки,
в державних і міжнародних масштабах. Завдяки
розвитку національної та світової економіки,
попит на спеціалізованих економістів, банкірів,
брокерів весь час зростає. Навчання
на факультеті Економіки підкріплюється
величезною кількістю практичних занять,
а завдяки співпраці з партнерами в економічному середовищі - дозволяє отримати досвід
в різних фірмах в процесі навчання.

УПРАВЛІННЯ

I

II III

Управління є напрямом, що дозволить
студентам зрозуміти специфіку функціонування підприємств і установ в соціальноекономічному навколишньому світі. Пропонована програма навчання, дозволяє
отримати кваліфікацію фахівців і знання
правил, які впливають на досягнення ключових
стратегічних бізнес-рішень у кожному секторі
діяльності,
включаючи
фах
аналізу
навколишнього
середовища
напрямок,
зокрема,
ринку і конкурентоспроможності,
а також перетворень, що відбуваються
в економічній та психосоціальній структурах.

.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ II
УПРАВЛІННЯ

• Адміністрація та Публічне управління
• Електронний бізнес та Професійна
комунікація в області управління
• Логістика
• Облік і аудит в управлінні
• Профіль менеджменту
• Громадська охорона здоров'я і управління

УНІВЕРСИТЕТ
CLARK

Чому варто вчитися в університеті Clark?
Визнаний міжнародний американський ступінь магістра, отриманий в Університеті Clark (США).
Престижна акредитація NEASC.
Інтерактивні практичні заняття, які проводяться з використанням нових технологій і тематичних досліджень.
Висококваліфіковані викладачі з міжнародним досвідом ведення бізнесу з США, Польщі, Великої Британії, Ізраїлю
та інших країн.
Інтенсивні курси англійської мови , які реалізовуються для отримання міжнародних сертифікатів TOEFL і TOEIC.
Можливість навчатися у відділі університету в США ,в місті Вустер протягом останніх семестрів.
Можливість взяти участь в щорічній програмі стажування в США , пов’язаній з цим факультетом.

CLARK UNIVERSITY
Університет Clark є другим найстаршим інститутом наукових досліджень, заснований
в США, який пропонує можливість отримання диплому магістра. На додаток до Гарварду
і Єля, Університет Кларк є одним з трьох університетів в Новій Англії, який започаткував
існування престижної асоціація американських університетів - Association of American
Universities. Університет Clark широко відомий своїм високим ступенем інтернаціоналізації,
його програм і участі в проведенні міжнародних проектів і дослідженнь. На сьогодні час
в Університеті Кларк навчаються студенти з більш ніж 90 різних країн, з яких кілька
сотень студентів навчаються за межами Сполучених Штатів Америки, через співпрацю
між університетами та установами-партнерами. Польський партнер університету Clark
є Суспільна Академія Наук. З 2004 року відповідно до укладеного договору між
університетами, Сlark стає доступний і в Польщі. Ми пропонуємо широкий спектр
англомовних програм, як в Лодзі, так і в Варшаві. Співпраця між двома університетами
стала відмінним прикладом польсько-американського обміну знаннями і навиками, т.д.

Навчання в США
Одна з найбільших переваг програми пов’язаної
з Суспільною Академією Наук та Університетом
Сlark, - це можливість поїхати поїхати на один чи
два семестри в Америку, місто Вустер, штат
Массачусетс.
Університет Сlark знаходиться
в годині їзди на захід від Бостону - найбільшого
міста Нової Англії. Програмa в США є чудовою
нагодою пізнати американську культуру та їх
спосіб життя, вдосконалення мовних умінь,
пізнання цікавих людей з усього світу.

З самого початку нашого партнерства з Університетом Сlark, число кандидатів,
зацікавлених дослідженнями англійською мовою, збільшується. Університет
Clark разом з Суспільною Академією Наук створили найбільшу американську
програму , яка проводиться в Польщі. На даний момент, ми маємо більше 1000
задоволених випускників. Навчання MBA в Суспільній Академії Наук тісно пов'язані
з програмою Університету Clark. Випускники отримують диплом МВА в Суспільній
Академії Наук, а також престижний американський диплом Master of Science
In Communication Clark University (USA). Програма спрямована на професіоналів
і фахівців управління, які хочуть розширити свої навички. Це гарантує, отримання
досвіду в п'яти найчастіше обраних областях управління. Ми рекомендуємо вам
ознайомитися з нашою пропозицією і вибрати програму, яка буде найкращим чином
задовольняти ваші потреби і відповідати найвищим очікуванням.

Проф. доктор. наук Лукаш Сулковський
Проректор з наукових досліджень та інтернаціоналізації

АМЕРИКАНСЬКА

ПРОГРАМА MASTER
Суспільна Академія Наук у співпраці з Університетом Clark,
пропонує програми вивчення англійської мови, що веде до
отримання диплому магістра США в Польщі. Кожна
програма Університету Clark може бути реалізована у
вигляді післядипломного навчання, але також Ви можете
комбінувати його з обраним напрямом другого ступеня в
Суспільній Академії Наук, як комплексну програму
„Master+Magister”.

Тривалість навчання:

24 або 18 місяців
Вид навчання:

заочне
Мова:

англійська
Термін подачі заявок:

16 жовтня (24 місяці)
1 березня (18 місяців)
Диплом:
Обраний диплом Master з Університету

Clark, США

Свідоцтво про закінчення
післядипломного навчання
в Суспільній Академії Наук

M A ST ER O F S CI EN CE I N
COMM UNI CAT I O N

MASTER IN PUBLIC ADMINISTRATION:
HEALTHCARE ADMINISTRATION

M A STER OF SC IENC E IN
INFORM ATION TEC H NOLOGY

М А Г І СТ Р Н А У К В О БЛ АСТ І
КО М У Н ІК УВ А Н Н Я

СТУ ПІ НЬ М АГІ СТ РА В ПУБЛІЧНО М У
У ПРАВЛІ НН І

М АГІ СТ Р УПРАВЛІ ННЯ ІНФО РМ А Ц ІЙН И Х
Т ЕХНОЛО ГІ Й

ЗДОБУДЬ НАЙБАЖАНІШУ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ
КВАЛІФІКАЦІЮ

ПІДГОТУЙСЯ ДО РОБОТИ В УРЯДОВИХ
І НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

РОЗУМІЮЧИ ПОТРЕБУ КОЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Програма MSPC спрямована на випускників усіх
спеціальностей бакалаврату, фахівців з комунікації та менеджерів нижчої та середньої ланки.
Особливо тих, хто серйозно розглядає
розпочати кар’єру в міжнародній компанії або
планує виїзд закордон. Основною метою
навчання є формування й підвищення
компетентності в професійному управлінні
зовнішніми та внутрішніми комунікаціями
в організації, комунікацій соціальній та
міжкультурній. Структура програми дає
можливість підготування випускників до роботи
на керівних посадах в області управління,
де професійне спілкування відіграє ключову
роль в досягненні організаційного та особистого
успіху. Випускники отримають компетенцію
в області лідерства, управління командою,
вирішення конфліктів, управління інформацією,
завдяки чому вони готові виступати в якості
лідерів в організації.

Шукаєте альтернативу типовій кар’єрі в бізнесі?
Попит на людей, котрі характеризуються
досконалими аналітичними і лідерськими
навичками, до роботи в широко розповсюджених структурах державних і місцевих
органів управління і некомерційних організаціях,
постійно зростає. Слухачі програми MPA, під час
навчання, розширюватимуть коло теоретичних
знань, необхідних для вирішення організаційних
або юридичних питань в сфері державного
управління та в місцевих і міжнародних
підприємствах. Крім того, розвиватимуть
практичні навички в області соціальної та
міжкультурної
комунікації,
керівництва,
управління командою, вирішення конфліктів,
управління інформацією. Структура програми
дає можливість підготування випускників
до роботи на керівних посадах в галузі
управління, де аналітичні навички відіграють
ключову роль в досягненні організаційного та
особистого успіху.

Розуміючи потребу кожної організації, програма
MPA готує випускників до роботи в сучасних
компаніях, які реалізують новітні системи
й концепції, що дозволяють підтримувати
бізнес-процеси з максимальною ефективністю.
Здатність
ефективно
використовувати
комп’ютерні технології в бізнес середовищі
вимагає не тільки знань ІТ (інформаційні
технології), а й глибоких знань в галузі бізнесу.
Основною метою програми MSIT є розвиток
управлінських навичок і комунікацій з акцентом
на аналіз та вдосконалення бізнес-процесів,
ефективне створення проектних команд,
а також уміле проведення встановлення
програмного забезпечення. Навчальна програма дає можливість отримати універсальні й
сучасні
знання
в
сфері
управління
інформаційним відділом будь-якої компанії,
публічно-адміністративній
одиниці,
центру
медико-санітарної допомоги або неурядової
інституції.

MBA@SAN
MBA@SAN – це престижне післядипломне навчання,
яке проводиться повністю англійською мовою.
Програма МВА націлена на професіоналів і фахівців,
які хочуть розширити свої навички в управлінні.
Програма передбачає як широкі так і спеціалізовані
знання в областях комунікації, маркетингу,
інформаційних системних технології, людських
ресурсах та доглядом за здоров'ям. Студенти МВА
отримають практичні навички щодо вирішення
проблем, а також роботи над реалізовуваними
проектами. Студенти отримають найвищу якість
освіти в галузі управління, разом зі знаннями
і досвідом , які ефективно використовуватимуться на
кожному етапі розвитку компанії або організації.
Випускники
програм
МВА
будуть
готові
до
комплексного
інституційного
управління
та підготовки кадрів, щоб перейти до більш високих
організаційних рівнів, в яких враховується
комунікація, відповідальність та ефективність.
Програма
МВА
відома
своєю
практичною
компетенцією, яка була підготовлена у співпраці
з представниками бізнесу, заснована на досвіді США.

Тривалість навчання:

24 або 18 місяців
Вид навчання:

заочне
Мова:

англійська
Термін подачі заявок:
16 жовтня (24 місяці)

1 березня (18 місяців)
Диплом:
Обраний диплом магістра з Університету

Clark, США
Диплом МВА Суспільної Академії Наук,
Польща

Програма навчання MBA@SAN
Післядипломне навчання MBA@SAN завжди
реалізоване в поєднанні з однією програмою
магістра Університету Кларк. Завдяки цьому,
навчання MBA можна ще краще допасувати
до Вашого обраного шляху, вибираючи
американський диплом:
• Магістр Наук в області комунікування
• Магістр в галузі державного управління
• Магістр наук в області Інформаційних
Технологій

ПІСЛЯДИПЛОМНЕ
НАВЧАННЯ

Суспільна Академія Наук протягом багатьох років успішно проводить післядипломне навчання,
яке адресоване випускникам бакалаврату або магістратури, а також для тих, хто хоче розширити свою
підготовку і отримати нові навички, необхідні в роботі.
Більше 40 напрямків з наступних областей:

• Управління
• Право і адміністрація
• Соціальна допомога
• Психологія
• Медицина і косметологія
• Фінанси та бухгалтерський облік

• Логістика
• IT
• PR і маркетинг
• Педагогіка
• Англійська філологія

P@O - навчання через Інтернет
Освіта онлайн, яка також називається електронним навчанням, - це сучасний метод
освіти на відстані. Передача інформації та матеріалів, а також контакт з викладачами,
в основному опирається на використання інноваційних комп'ютерних технологій
та Iнтернету. Навчання через Інтернет є прекрасною можливістю вчитися в будь-який
час та в будь-якому місці, не виходячи з дому, без витрат часу. Просто комп'ютер
і доступ до Інтернету. Це унікальна пропозиція для тих, хто хоче навчатися і здобути
освіту, але перебуває в іншому місту чи країні. В рамах цього навчання через Інтернет,
САН пропонує наступні напрямки:

• Адміністрація
• Логістика

• Педагогіка
• Управління

У ПРА ВЛІН Н Я
Суспільна Академія Наук, з 2006 року, має
право надавати ступінь доктора економічних
наук в галузі управління. Програма навчання
в рамах семінару з питань управління включає
в себе суб'єкти управління, економіки, фінансів
та методології наукової роботи. Метою
4-річного докторського семінару, є підготовка
його учасників до самостійної наукової роботи,
що призведе до докторської дисертації і до
отримання ступеня доктора економічних наук
в галузі управління.

ЛІН ГВІСТИКА

ДОКТОРСЬКИЙ
III СТУПІНЬ

Тривалість
навчання:

4 роки

Суспільна Академія Наук має право надавати докторські ступеня
в трьох областях. Ця пропозиція для тих, хто хоче розширити свої
навички в області менеджменту, інформатики або лінгвістики.
Пропоновані програми орієнтовані на індивідуальні потреби
і на розвиток інтересів наукових аспірантів та відповідає
їх індивідуальним інтересам та потребам в поглибленні фахових
знань. Навчання враховує актуальні наукові напрямки і готує
аспірантів до проведення власних досліджень і навчальної праці на
університетському рівні.

Суспільна Академія Наук, з 2011 року, має
право надавати ступінь доктора гуманітарних
наук в галузі лінгвістики. Докторські
дисертації можуть застосовуватися практично
у всіх областях англійського мовознавства, від
різних аспектів історії англійської мови
до присвоєння англійської мови як другої
іноземної чи викладання англійської мови.
Метою 4-річного докторського семінару,
є підготовка учасників до самостійної наукової
роботи, в подальшому
докторської
дисертації і отримання ступеня доктора
гуманітарних наук в галузі лінгвістики.

ІН ФОРМ АТИКА
Суспільна Академія Наук, з 2012 року, має
право надавати ступінь доктора технічних
наук в галузі інформатики. Метою 4-річного
докторського семінару є підготовка учасників
до самостійної наукової роботи, що призведе
до докторської дисертації і до отримання
ступеня доктора технічних наук в галузі
інформатики. Слухач має до вибору одну
з трьох спеціалізацій:
• Прикладна інформатика
• Експертні системи
• Складні адаптивні системи

Виклади для докторантів проводять кваліфіковані
викладачі вищого класу і польські та міжнародні
експерти. Ми надаємо досвідчених промоутерів
і наставників, які підтримуватимуть аспірантів
в здобуванні знань і навичок, необхідних для здачі
іспитів і підготовки та захисту докторської дисертації.
Аспіранти САН мають можливість проводити
індивідуальні або групові дослідження, брати участь
в конференціях і наукових семінарах та в публікації
наукових статей, що презентують власні дослідження
в науковому журналі, який продукує САН.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Самоврядування студентів САН
Самоврядування студентів – організація, що представ-

шляхом

ляє інтереси студентів на теренах закладу. В його склад

оцінки

входять

представники

всіх

підрозділів

проведення

періодичних

функціонування

обстежень

університету.

для

Представники

Суспільної

студентського самоврядування, також, беруть участь

Академії Наук. Органи самоврядування працюють

у справах студентського парламенту (представник

незалежно від влади університету. Самоврядування

з самоврядування САН посідає в Ревізійній комісії ПРГС),

є незалежною організацією, воно є незалежним від

MONSSUNі та представляє університет на національних

суспільних та політичних організацій, не підпоряд-

та місцевих конференціях та студентських зібраннях.

ковується жодним інституційним, адміністративним

Самоврядування САН є ініціатором та організатором

структурам самоврядування.

багатьох благодійних акцій та культурних розваг.
Студенти також беруть активну участь в просуванні

Самоврядування

діє

в

області

студентських

університету:

дні

відкритих

дверей,

зустрічі

соціально-побутових та культурних питань. Є пред-

з випускниками середньої школи та гостинні лекції.

ставленим Стипендіальним Комітетом, що займається

В кожному відділі Суспільної Академії Наук функціонує

наданням соціальних стипендій з фондів Міністерства

місцеве представництво самоврядування, реалізовуючи

науки та вищої освіти та Дисциплінарної комісії. Також

місцеві цілі й завдання самоврядування студентів SAN.

бере участь в справах підтримки високого рівня освіти,

Бюро кар’єр
Суть Бюро кар’єр полягає в ініціюванні співпраці між студентами, випускниками САН та соціально-економічними
партнерами, що забезпечує студентів і випускників необхідним досвідом та найкращою підготовкою до вступу в активне
професійне життя. Завдяки співпраці зі студентами та багатьма діловими партнерами і інституціями, Бюро кар’єр надало
можливість студентам САН брати участь у різноманітних практиках та стажуваннях, які підвищують професійні навики
студентів і випускників, що дає змогу розпочати професійне життя.

Поїздки закордон
Суспільна

студентам

і встановлюючи важливі контакти. Студенти мають

мобільність у рамках Erasmus+ та партнерських угод

можливість реалізувати, як мінімум 2-місячні практики

з університетами по всьому світу, наприклад Clark

в компаніях і університетах закордоном, тим самим

University. В рамах програми Erasmus+ всі студенти САН

здобуваючи безцінний досвід, який принесе користь

мають можливість виїзду на навчання на 1чи 2 семестри,

в майбутньому професійному житті. Фінансування таких

або на практику. Кожен студент має в цілому 12 місяців, так

поїздок варіюється від 400 до 600 євро на місяць.

звана

Академія

‘мобільність

Наук

надала

капіталу’

на

всім

1

році

навчання

і 12 місяців на другому році. Студент може провести цей

Програма навчання Clark University проводиться повністю

час,

навчання

англійською мовою, що дає можливість отримати,

в університетах-партнерах за кордоном і / або протягом

реалізовуючи

частину

на додаток до диплому Суспільної Академії Наук, диплом

мінімум 2-місячної фахової практики. Ми прагнемо, щоб

магістра американського університету Clark University.

кожен студент мав можливість виїхати принаймні один раз

Одна з найбільших переваг навчання в Clark University

під час навчання. Поїздки за кордон тривають від одного

– це проведення 1 або 2 семестрів в американському

до двох семестрів, під час котрих студенти беруть участь в

містечку Вустер, штат Массачусетс. Студенти САН також

заняттях,

збиратимуть

програми

написання

мають можливість навчальних виїздів та відбування

бакалаврських та магістерських робіт, вдосконалюючи

студентських практик і стажування в установах ЄС

знання

в Брюсселі і Страсбурзі.

мови,

матеріали

набуваючи

для

безцінного

досвіду
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Поступити до університету можна:
· подавши необхідні документи безпосередньо до приймальної комісії у Варшаві,
Кракові та Лодзі.
· надіславши відскановані документи до управління з питань прийому студентів
електронною поштою або копії документів звичайною поштою. Оригінали всіх
документів можна подати після прибуття до Польщі.
· За довіреністю, уповноважена особа може подати документи за Bас.

Вступна кампанія проходить в 2 етапи.
Етап I – Документи, які необхідні для отримання
підтвердження про зарахування на навчання:
1. Вступна анкета (скачати з веб-сторінки або заповнити on-line).
2. Документи, що підтверджують отримання загальної
середньої освіти з додатком до атестату.
3. Копія паспорта (сторінка з фотографією).
4. Копія сертифікату, який підтверджує знання польскої мови.
У разі відсутності сертифікату – надати інше підтвердження про рівень
володіння польскою мовою Абітурієнтом і скласти мовний тест,
який буде організованний САН після прибуття до Польщі.
5. Підтвердження внесення реєстраційного внеску і вступної оплати.
6. Підтвердження внесення оплати за навчання
(абітурієнтам з України необхідно оплатити перший семестр наперед).
7. 2 екземпляра підписаної угоди з Університетом.

Додаткові документи:
1. Копія карти побиту або дійсна польська віза
(якщо абітурієнт, який вступає до Університету,
знаходиться на території Польщі).
2. Згода батьків на навчання невпонолітньої дитини.
3. Заява про проведення нострифікаційного процесу.
4. Довіреність (якщо документи подаються
за посередництвом третьої особи).

На підставі поданих документів приймається рішення про
зарахування іноземця на навчання. Рішення можна:
1. Отримати особисто абітурієнтом або уповноваженною особою.
2. Отримати поштою на адресу Абітурієнта, яка була вказана при
заповненні вступної анкети.

Етап II – документи, які необхідні для навчання
у Польщі.
Про наступні кроки будемо інформувати Вас терміново
після отримання візи. Подробиці також доступні на нашій
інтернет-сторінці.
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