Administracja
- Kierunek - studia II stopnia
Niestacjonarne Stacjonarne OD PAŹDZIERNIKA Studia magisterskie

Co zyskujesz, studiując administrację w DSW?
program studiów przygotowaliśmy tak, by uwzględniał potrzeby rynku pracy,
nauczysz się przygotowywać akty i decyzje administracyjne,
przygotujesz się do analizy, interpretacji i oceny mechanizmów rządzących poszczególnymi sferami życia
społecznego, gospodarczego i politycznego,
zdobędziesz umiejętność analizy zjawisk i trendów społeczno-gospodarczo-politycznych,

nauczysz się kierować małymi oraz średnimi zespołami pracowniczymi i organizować ich pracę,
zrozumiesz teksty prawne, zwłaszcza dokumenty strategiczne i wykonawcze oraz regulacje prawne,
posługując się regułami logicznego rozumowania i interpretowania przepisów,
przygotujesz się do rozpoczęcia działalności gospodarczej, społecznej czy politycznej,
odbędziesz praktyki zawodowe.

Dodatkowe atuty kierunku:
Na zajęciach szczególną uwagę zwracamy na praktyczne umiejętności przekazane dzięki ćwiczeniom,
analizie przypadków oraz w projektach grupowych i indywidualnych.
Współpracujemy ze specjalistami i ekspertami z dziedzin takich jak: administracja, prawo, ekonomia,
zarządzanie oraz nauka o polityce.
Wykorzystujemy kreatywne metody nauczania.

Posłuchaj, co ma do powiedzenia dr Emilia Kuczma, wykładowca na kierunku administracja

Zobacz specjalności na tym kierunku
od 472 zł 485 zł

Administracja samorządowa
Niestacjonarne Stacjonarne

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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od 472 zł 485 zł

Administracja usług społecznych
Niestacjonarne Stacjonarne

od 472 zł 485 zł

Analityka społeczno-gospodarcza
Niestacjonarne Stacjonarne

Ochrona danych osobowych i informacji w administracji

od 472 zł 485 zł

Niestacjonarne Stacjonarne

od 472 zł 485 zł

Zarządzanie w administracji publicznej
Niestacjonarne

Partnerzy kierunku

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 16 sierpnia, zyskujesz:

do 16 sierpnia

●

300 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów

czesne już od

●

dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

417 zł 430 zł zł
miesięcznie

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla kandydatów
Gwarantowane czesne stałe

W tym systemie płatności masz pewność, że wysokość czesnego przez cały okres studiów będzie taka sama. Jeśli
zapisujesz się wcześniej i korzystasz z promocji w czesnym, to przysługującą Ci zniżkę rozliczamy po połowie zarówno
na I jak i na II roku studiów.

Gwarantowane czesne stopniowane

Wybierając ten system płatności czesnego, będziesz mieć bardzo niskie czesne na pierwszym roku, bez względu
na to czy korzystasz z promocji czy nie. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy, że
wysokość czesnego na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i jego wysokość Cię nie
zaskoczy.

Elastyczny system opłat

Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać
swoim budżetem. Zwróć uwagę jednak, że na ostatnim roku studiów licencjackich, magisterskich i jednolitych studiów
magisterskich płatność jest możliwa do rozłożenia na maksymalnie 10 rat. Jeśli Twój wybór padł na rozłożenie
płatności w 12 ratach to na ostatnim roku studiów będzie musiała nastąpić zmiana. W przypadku studiów
inżynierskich - za ostatni semestr zapłacisz maksymalnie w 5 ratach.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Stypendia i dodatkowe zniżki

Studenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej mogą ubiegać się o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci
uczelni publicznych. To doskonała możliwość na realne obniżenie czesnego.

Stacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

6150 zł 6300 zł

2 rok

6150 zł 6300 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

3075 zł 3150 zł

2 rok

3075 zł 3150 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

615 zł 630 zł

2 rok

615 zł 630 zł

Rok nauki

Czesne

1 rata

2 raty

10 rat

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

12 rat
2 rok

527 zł 540 zł

615 zł 630 zł
(10 rat)

Stacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

Rok nauki

Czesne

1 rok

5450 zł 5600 zł

2 rok

7350 zł 7500 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2725 zł 2800 zł

2 rok

3675 zł 3750 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

545 zł 560 zł

2 rok

735 zł 750 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

472 zł 485 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

735 zł 750 zł
(10 rat)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

6150 zł 6300 zł

2 rok

6150 zł 6300 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

3075 zł 3150 zł

2 rok

3075 zł 3150 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

615 zł 630 zł

2 rok

615 zł 630 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

527 zł 540 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

615 zł 630 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

Rok nauki

Czesne

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

5450 zł 5600 zł

2 rok

7350 zł 7500 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2725 zł 2800 zł

2 rok

3675 zł 3750 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

545 zł 560 zł

2 rok

735 zł 750 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

472 zł 485 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

735 zł 750 zł
(10 rat)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla kandydatów z zagranicy
Gwarantowane czesne stałe

W tym systemie płatności masz pewność, że wysokość czesnego przez cały okres studiów będzie taka sama. Jeśli
zapisujesz się wcześniej i korzystasz z promocji w czesnym, to przysługującą Ci zniżkę rozliczamy po połowie zarówno
na I jak i na II roku studiów.

Elastyczny system opłat

Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać
swoim budżetem. Zwróć uwagę jednak, że na ostatnim roku studiów licencjackich, magisterskich i jednolitych studiów
magisterskich płatność jest możliwa do rozłożenia na maksymalnie 10 rat. Jeśli Twój wybór padł na rozłożenie
płatności w 12 ratach to na ostatnim roku studiów będzie musiała nastąpić zmiana. W przypadku studiów
inżynierskich - za ostatni semestr zapłacisz maksymalnie w 5 ratach.

Cudzoziemców odbywających studia w języku polskim, którzy nie są wymienieni w art. 324 ust. 2 pkt 1-4 i 6-7
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) obowiązuje
opłata za naukę na studiach wyższych wnoszona w systemie opłaty rocznej lub dwóch rat semestralnych w każdym
roku nauki.

Jednorazowa opłata administracyjna

Cudzoziemców, którzy nie są wymienieni w art. 324 ust. 2 pkt 1-4 i 6-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) obowiązuje jednorazowa opłata administracyjna,
która wynosi 400 zł lub 100 Euro i płatna jest przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Specjalności w języku angielskim

Cudzoziemców odbywających studia wyższe na specjalnościach w języku angielskim innych niż wymienieni w art.
324 ust. 2 pkt 1-4 i 6-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązuje:
system opłaty rocznej lub dwóch równych rat semestralnych w każdym roku nauki
system gwarantowanego czesnego stałego
jednorazowa opłata administracyjna wynosi 400 zł lub 100 Euro i płatna jest przy składaniu dokumentów
rekrutacyjnych
Studenci ci nie są uprawnieni do korzystania z promocji dotyczących opłat czesnego oraz promocji
dotyczących opłaty wpisowej.

Stacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

6150 zł 6300 zł

2 rok

6150 zł 6300 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

3075 zł 3150 zł

2 rok

3075 zł 3150 zł

1 rata

2 raty

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Rok nauki

Czesne

1 rok

6150 zł 6300 zł

2 rok

6150 zł 6300 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

3075 zł 3150 zł

2 rok

3075 zł 3150 zł

1 rata

2 raty

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla absolwentów WSB
Gwarantowane czesne stałe

W tym systemie płatności masz pewność, że wysokość czesnego przez cały okres studiów będzie taka sama. Jeśli
zapisujesz się wcześniej i korzystasz z promocji w czesnym, to przysługującą Ci zniżkę rozliczamy po połowie zarówno
na I jak i na II roku studiów.

Gwarantowane czesne stopniowane

Wybierając ten system płatności czesnego, będziesz mieć bardzo niskie czesne na pierwszym roku, bez względu
na to czy korzystasz z promocji czy nie. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy, że
wysokość czesnego na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i jego wysokość Cię nie
zaskoczy.

Elastyczny system opłat

Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać
swoim budżetem. Zwróć uwagę jednak, że na ostatnim roku studiów licencjackich, magisterskich i jednolitych studiów
magisterskich płatność jest możliwa do rozłożenia na maksymalnie 10 rat. Jeśli Twój wybór padł na rozłożenie
płatności w 12 ratach to na ostatnim roku studiów będzie musiała nastąpić zmiana. W przypadku studiów
inżynierskich - za ostatni semestr zapłacisz maksymalnie w 5 ratach.

Stypendia i dodatkowe zniżki

Studenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej mogą ubiegać się o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni
publicznych. To doskonała możliwość na realne obniżenie czesnego.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Sprawdź, z jakiego dofinansowania będziesz mógł skorzystać.

Stacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

5900 zł 6300 zł

2 rok

5900 zł 6300 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2950 zł 3150 zł

2 rok

2950 zł 3150 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

590 zł 630 zł

2 rok

590 zł 630 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

506 zł 540 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

590 zł 630 zł
(10 rat)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Stacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

Rok nauki

Czesne

1 rok

5200 zł 5600 zł

2 rok

7100 zł 7500 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2600 zł 2800 zł

2 rok

3550 zł 3750 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

520 zł 560 zł

2 rok

710 zł 750 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

451 zł 485 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

710 zł 750 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
13

1 rok

5900 zł 6300 zł

2 rok

5900 zł 6300 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2950 zł 3150 zł

2 rok

2950 zł 3150 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

590 zł 630 zł

2 rok

590 zł 630 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

506 zł 540 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

590 zł 630 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

Rok nauki

Czesne

1 rok

5200 zł 5600 zł

2 rok

7100 zł 7500 zł

1 rata

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Rok nauki

Czesne

1 rok

2600 zł 2800 zł

2 rok

3550 zł 3750 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

520 zł 560 zł

2 rok

710 zł 750 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

451 zł 485 zł

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

710 zł 750 zł
(10 rat)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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