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Witamy w Uczelni Łukaszewski 

Uczelnia Łukaszewski istnieje od ponad 20 lat              
i szczyci się kształceniem ludzi przedsiębiorczych 
łącząc w swoich programach wiedzę akademicką   
z praktyką gospodarczą, a kompetencje twarde       
z miękkimi. Ideą oraz hasłem naszej uczelni było     
od samego początku jej istnienia „Wiedza – 
Umiejętności – Kompetencje” na długo przed tym 
jak takie same hasło pojawiło się w ustawie  
„Prawo o Szkolnictwie Wyższym”. 



Historia Uczelni 
Uczelnia Łukaszewski jest uczelnią niepaństwową założoną przez Spółkę „Zarządzanie Personelem Sp. z o.o.” w 2001r. Jest to pierwsza 
uczelnia w Polsce specjalizująca się w zakresie zagadnień związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi. Została założona w 2001r. 
pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem przez Spółkę Zarządzanie Personelem Sp. z o.o. Uczelnia Łukaszewski, 
niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2001 r. wpisana do rejestru 
uczelni niepublicznych pod numerem ,,202’’ z prawem prowadzenia studiów na kierunkach Zarządzanie oraz Administracja. 

Nasza misja Sposoby nauczania Wartości 

Misją Uczelni Łukaszewski jest 
kształcenie kadry specjalistycznej 
i kierowniczej w oparciu                        
o najnowsze osiągnięcia nauki         
i techniki tak, aby byli oni dobrze 
przygotowani do podjęcia   
pracy zawodowej zgodnie            
z wymaganiami stawianymi   
przez współczesny rynek pracy 
oraz potrzebami gospodarki 
narodowej. 

Swoją misję realizujemy poprzez 
studia w formie tradycyjnej,        
jak i poprzez internet. Naszym 
zadaniem jest kreowanie 
swobodnego dostępu                  
do edukacji za pomocą 
nowoczesnych technologii 
informatycznych w nauczaniu 
młodzieży oraz doskonaleniu 
predyspozycji kadr 
menadżerskich i firm. 

W swoich działaniach uczelnia 
kieruje się uniwersalnymi, 
osadzonymi w tradycji zasadami   
i wartościami takimi jak:    
wolność nauczania, wolność             
badań naukowych, dążenie                  
do prawdy, szacunek dla wiedzy                       
i umiejętności, rzetelność w ich 
upowszechnianiu, otwartość na 
nowe idee oraz poszanowanie 
człowieka. 



Studia licencjackie 

Zarządzanie 

Licencjat z zarządzania zapewnia 
wiedzę, która pozwala wejść                
w obszary biznesu, zarządzania 
procesami czy reklamy. Absolwent jest 
w stanie identyfikować i diagnozować 
problemy związane z zarządzaniem 
zasobami ludzkimi, materialnymi           
i finansowymi oraz informacją 

Administracja 

Kierunek administracja zapewnia 
studentom warunki do kształcenia   
na kierunku studiów gwarantującym 
wszechstronny rozwój osobisty. 
Poprzez budowanie pożądanych 
kwalifikacji i kompetencji, umożliwia 
absolwentom spełnianie wymogów 
konkurencyjnego rynku pracy. 



Zarządzanie 

Absolwent zdobywa wiele praktycznych umiejętności, takich jak cenne umiejętności 
komunikacji i perswazji w biznesie, które przełożą się na skuteczną debatę, 
negocjacje i perswazję. Znajomość nauk społecznych, podstawowa wiedza z zakresu 
psychologii, prawa i ekonomii oraz umiejętność analizy najważniejszych zjawisk 
ekonomicznych z pewnością pomogą.  

Co ważniejsze, będzie mógł ocenić sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów 
komercyjnych, publicznych i samorządowych, co z kolei pozwoli efektywnie 
prowadzić własną działalność gospodarczą lub zarządzać spółkami na stanowiskach 
kierowniczych.  

Charakterystyka studiów 

Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów 
Tryb: Niestacjonarne, Online 



Czym jest zarządzanie? 

Według Petera F. Druckera, w nowoczesnej organizacji „menedżerem” jest każdy 
pracownik umysłowy, który z tytułu swojego stanowiska lub wiedzy odpowiada          
za wkład pracy wpływający fizycznie na zdolność organizacji do osiągnięć.              
Może tu chodzić o zdolność firmy do stworzenia nowego produktu lub do 
powiększenia swego udziału w danym rynku. 

W potocznym znaczeniu – zarządzać – znaczy kierować lub administrować. 
Istnieje wiele definicji pojęcia zarządzanie: 

• umiejętność wytyczania celów i ich realizacji, 

• umiejętność zarządzania, tj. dysponowania zasobami organizacji, 

• umiejętność przekształcenia chaosu w porządek. 

Charakterystyka studiów 

Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów 
Tryb: Niestacjonarne, Online 



Specjalności na kierunku Zarządzanie 

• BIZNES I EKONOMIA 

• CYBERBEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA FIRMY 

• HOTELARSTWO I TURYSTKA 

• KOMUNIKACJA 

• LOGISTYKA 

• MARKETING 

• PSYCHOLOGIA W BIZNESIE 

 

• STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

• ZARZĄDZANIE FINANSAMI 

• ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI 

• ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM 

• ZARZĄDZANIE W SPORCIE 

• ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 

 



Administracja 

Program kształcenia na kierunku administracja uwzględnia zasady współpracy 

Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kierunek administracja realizuje 

główne cele zarówno misji, jak i strategii Uczelni Łukaszewski. Czyni to poprzez 
kształtowanie nowoczesnych kadr (elit lokalnych sfer życia społecznego i 

gospodarczego).  

Przyczynia się również do ukształtowania ośrodka kreowania wiedzy, a także 

pogłębiania umiejętności prawno-administracyjnych. Kształcenie na kierunku 

pozwala poznać i zrozumieć podstawy prawa administracyjnego i zasady jego 

tworzenia oraz wybrane zagadnienia prawa cywilnego, a także nabywać 

umiejętność wykorzystywania tej wiedzy do rozstrzygania problemów prawnych. 

Charakterystyka studiów 

Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów 
Tryb: Niestacjonarne, Online 



Co zapewni Wam administracja? 

Program studiów zapewnia nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie 
postępowania administracyjnego, w tym redagowania aktów administracyjnych i 
korespondencji urzędowej, jak również poznanie prawnych podstaw pracy 
pracownika administracji oraz zasad etyki urzędniczej i obowiązków zawodowych 
urzędników. 

Ponadto, jedna ze specjalności na kierunku Administracja – administracyjne 
funkcjonowanie instytucji UE – dedykowana jest również kandydatom na studia z 
krajów ubiegających się o przystąpienie do Unii Europejskiej. 

 

Charakterystyka studiów 

Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów 
Tryb: Niestacjonarne, Online 



Specjalności na kierunku Administracja 

• ADMINISTRACJA UNII EUROPEJSKIEJ 

• ADMINISTRACJA BIZNESU 

• ADMINISTRACYJNE FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI UE 

• ADMINISTRACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 

• ADMINISTROWANIE PLACÓWKAMI SPORTOWYMI 

 

• ADMINISTRACJA RZĄDOWA 

• ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 

• ADMINISTRACJA SKARBOWA 

• E-ADMINISTRACJA 

• POZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UE 

 



Specjalistyczne studia MBA, EMBA oraz DBA 

Master                  
of Business 

Administration 

Doctor of 
Business 

Administration 

Executive 
Master of 
Business 

Administration 

MBA silnie koncentruje się           
na rozwoju umiejętności 
przywódczych, znaczeniu                                                                                                      
etyki i odpowiedzialności 
korporacyjnej. Zapewnia 
wiedzę akademicką, a także 
praktyczną wiedzę, 
umożliwiającą sukcesy na 
stanowiskach kierowniczych. 

EMBA przeznaczone jest dla 
kadry kierowniczej wyższego 
szczebla, członków organów 
statutowych spółek prawa 
handlowego i skarbu państwa, 
dyrektorów spółek 
handlowych, menadżerów lub 
tych, którzy chcą zajmować 
stanowiska kierownicze. 

Celem studiów Doctor of 
Business Administration jest 
dostarczenie naszym 
słuchaczom unikatowej 
zaawansowanej wiedzy                 
z zakresu szeroko rozumianego 
zarządzania i ekonomii. 



Nasi eksperci  

Janusz Piechociński 

Poseł na Sejm I, II, IV, VI i VII kadencji. 
W latach 2012–2015 wiceprezes 
Rady Ministrów i minister gospodarki, 
a także prezes PSL. 

Krzysztof Zanussi 

Reżyser, publicysta, dyrektor i 
kierownik artystycznego Studia 
Filmowego „TOR”. Specjalista ds. 
świata filmowego 

Bogusław Chrabota 

Dziennikarz, publicysta i pisarz, od     
2 stycznia 2013 roku redaktor 
naczelny Rzeczpospolitej.  
Specjalista ds. dziennikarstwa 

Anna Kalata 

Ekonomista, polityk, przedsiębiorca, 
nauczyciel akademicki, doradca 
gospodarczy. Specjalistka ds. 
zarządzania polskimi spółkami 

Oraz wielu innych… 



Master of Business Administration 

Master of Business Administration to program studiów podyplomowych prowadzony 
w języku polskim lub angielskim (możliwość skorzystania z tłumacza). MBA ma na celu 
zachęcenie słuchacza do myślenia, działania i rozwoju w kierunku rozpoczęcia 
kariery i przygotowania do objęcia stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach 
rozpoczynających działalność, międzynarodowych firmach lub organizacjach non-
profit.  

Ukończenie studiów podyplomowych Master of Business Administration zgodnie z art. 
19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 
2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259) uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych 
spółek z udziałem skarbu państwa. 

Charakterystyka studiów 

Czas trwania: 1 rok / 2 semestry 
Tryb: Niestacjonarne, Online 



Jaki jest cel MBA? 

Specjalny projekt MBA pozwala na dostosowanie indywidualnego programu do 
własnych preferencji i ambicji poprzez samodzielny wybór ścieżki i przedmiotów. 
Nasze studia podyplomowe MBA interdyscyplinarnie przygotują Cię również do 
rozwiązywania problemów biznesowych poprzez spostrzeżenia i doświadczenia z 
wielu dyscyplin, perspektyw i podstaw kulturowych. 

MBA silnie koncentruje się na rozwoju umiejętności przywódczych, znaczeniu etyki i 
odpowiedzialności korporacyjnej. Zapewnia wiedzę akademicką, a także praktyczną 
wiedzę 
specjalistyczną, umożliwiającą sukcesy na różnych (międzynarodowych) 
stanowiskach kierowniczych. 

Charakterystyka studiów 

Czas trwania: 1 rok / 2 semestry 
Tryb: Niestacjonarne, Online 



Specjalności MBA 



Executive Master of Business Administration 

Executive Master of Business Administration są przeznaczone dla kadry kierowniczej 
wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i 
skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą 
zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy 
oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu. 

Ukończenie studiów podyplomowych Master of Business Administration zgodnie z art. 
19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 
2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259) upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych 
spółek z udziałem skarbu państwa. 

Charakterystyka studiów 

Czas trwania: 1 rok / 2 semestry 
Tryb: Niestacjonarne, Online 



Dlaczego EMBA? 

Uczelnia Łukaszewski szczyci się kształceniem profesjonalistów z zakresu Zarządzania    
i biznesu już od ponad 20 lat, pozwalając na wykorzystanie doświadczenia w 
rzetelnym prowadzeniu studiów, jednocześnie zachowując współczesne standardy 
nowoczesnego podejścia do kształcenia 

Dbamy o to, żeby studenci MBA mieli prawdziwy kontakt ze światem biznesu, dlatego 
naszą kadrę specjalistów stanowią prawdziwi eksperci. Aby zdobyć poziom 
Masterclass w Biznesie trzeba być otwartym na świat. W związku z tym, udostępniamy 
Państwu możliwość ukończenia studiów MBA w Uczelni Łukaszewski za 
pośrednictwem nowoczesnej platformy edukacyjnej Microsoft Teams. 

Charakterystyka studiów 

Czas trwania: 1 rok / 2 semestry 
Tryb: Niestacjonarne, Online 



Specjalności EMBA 



Doctor of Business Administration 

DBA jest to zaawansowany, specjalistyczny program dla osób pełnych pasji, ambitnych, wciąż 
poszukujących nowych, kreatywnych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianego zarządzania. 

Służy temu przyswojenie szerokiej wiedzy m.in. z zakresu : strategicznego zarządzania i 
przywództwa, zasad tworzenia ścieżek kariery w organizacji, kreatywnego rozwiązywania 
konfliktów w organizacji, budowania osobistej marki w biznesie, marketingu nowych mediów, 
ładu korporacyjnego, prawa w biznesie, NLP w biznesie, analiz sieciowych i ich znaczenia w 
biznesie, polityki ochrony konkurencji oraz badań jakościowych w praktyce biznesowej, 
nowych trendów i wyzwań w zakresie zarządzania projektami i procesami oraz finansami , 
optymalizacji w biznesie, zarządzania międzynarodowymi projektami, metodyki przygotowania 
pracy końcowej etc. 

Charakterystyka studiów 

Czas trwania: 1 rok / 2 semestry 
Tryb: Niestacjonarne, Online 



Jaki jest cel DBA? 

Celem studiów Doctor of Business Administration jest dostarczenie naszym 
słuchaczom unikatowej zaawansowanej wiedzy  z zakresu szeroko rozumianego 
zarządzania i ekonomii i przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry do pracy, 
co pozwoli rozwinąć wiedzę i umiejętności managerskie zarządzającej kadry 
kierowniczej. Studia DBA uczą praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy. 
Stanowią także połączenie  i punkt wyjścia dwóch światów kształcenia – studiów MBA 
oraz wprowadzenia do badań naukowych poprzez dostarczenie wiedzy 
pozwalającej na sformułowanie  problemów badawczych i przeprowadzenie 
naukowej analizy wykorzystującej  zdobyte doświadczenia zawodowe. 

Charakterystyka studiów 

Czas trwania: 1 rok / 2 semestry 
Tryb: Niestacjonarne, Online 



Szeroka oferta studiów podyplomowych 

• Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 

• Audytor energetyczny 

• Audytor wewnętrzny 

• Bezpieczeństwo korporacyjne 

• Bezpieczeństwo społeczności lokalnych 

• BHP 

• BHP i Audytor Wewnętrzny 

• Ceramika i historia sztuki 

• Coaching, mentoring i psychologia 

• Coaching zdrowia 

• Cyberbezpieczeństwo 

• Doradca Rolniczy 

• Edukacja dla bezpieczeństwa 

• Geopolityka 

• Historia filmu 

• Human Resources - Zarządzanie Zasobami 

Ludzkimi 

• Kadry i prawo pracy 

• Kinematografia 

• Kultura, sztuka i socjologia 

 

 

 

• Kulturoznawstwo 

• Manager Hotelarstwa i Turystyki 

• Mediacje rodzinne i podstawy pomocy 

psychologicznej 

• Malarstwo i historia sztuki 

• Mediator Sądowy 

• Migracja jako element polityki społeczno-

ekonomicznej 

• NLP - Neurolingwinistyczne Programowanie 

• Ochrona ludności w systemie bezpieczeństwa 

Państwa 

• Odnawialne źródła energii 

• Organizacja i zarządzanie w sporcie 

• Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe 

• Prawo w administracji 

• Projekty Unijne 

• Psychologia w biznesie 

• Pośrednictwo nieruchomości 

• Rachunkowość 

• Reżyseria, film i fotografia 

• RODO - Inspektor danych osobowych 

 

 

• Rolnictwo dla Absolwentów Kierunków 

Nierolniczych 

• Samorządowy Manager Energii 

• Transport, spedycja i logistyka 

• Trener mentalny w sporcie 

• Wycena nieruchomości 

• Zamówienia publiczne 

• Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym 

• Zarządzanie i administracja w służbach 

mundurowych 

• Zarządzanie i administrowanie placówkami 

sportu i rekreacji 

• Zarządzanie nieruchomościami 

• Zarządzanie ochroną zabytków 

• Zarządzanie w instytucjach oświaty   i kultury 

• Zarządzanie ochroną zdrowia 

• Zarządzanie w małej i średniej firmie 

• Zarządzanie w mediach 

• Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 

• Zarządzanie w administracji publicznej 

 
 
 

http://www.ulu.edu.pl/doradca-rolniczy/
http://www.ulu.edu.pl/edukacja-dla-bezpieczenstwa/
http://www.ulu.edu.pl/zarzadzanie-administracji-publicznej/
http://www.ulu.edu.pl/rolnictwo-dla-absolwentow-kierunkow-nierolniczych/
http://www.ulu.edu.pl/nlp-neurolingwistyczne-programowanie/


Studia online 

Studia ze Wspomaganiem Internetowym są doskonałym rozwiązaniem dla 
wszystkich Kandydatów, którzy chcą podjąć i ukończyć studia licencjackie 
lub podyplomowe, ale nie mają możliwości uczestnictwa w zjazdach w 
Siedzibie Uczelni. Przy wsparciu platformy Microsoft Teams oraz innowacyjnej 
koncepcji studiów z Uczelnią Łukaszewski jest to możliwe!  

Wymóg obecności Studenta na Uczelni jest ograniczony do minimum, dzięki 
czemu podjęcie i pomyśle ukończenie studiów w Uczelni Łukaszewski jest 
możliwe z każdego miejsca na Ziemi.  



Prostota w użytkowaniu 

Po zapisaniu się na studia Student 
otrzymuje dane logowania do 
spersonalizowanego konta. Dane 
przekazywane są drogą mailową na 
podany adres. 



Do naszych zajęć Student może dołączyć za 
pośrednictwem zakładki. 



Dołączenie przez zespoły 

Po wejściu w zakładkę wyświetlą się zespoły 
do których jest przypisane konto. Po wejściu 
w odpowiedni zespół wyświetla się lista 
przedmiotów na kierunku, na którym uczy się 
Student.  

Aby dołączyć należy wejść w konkretny 
przedmiot o godzinie zgodnej z planem zajęć 
i kliknąć na przycisk „Dołącz” 



Nasi studenci, mogą wybrać formę studiów dostosowaną do ich możliwości organizacyjnych i 
finansowych w zależności od wybranej ścieżki kariery w trybie online. 

 

PRZYKŁADOWY KADR Z 
PROWADZONYCH ZAJĘĆ 



Zajęcia odbywają się w weekendy w trybie online 
co pozwala na dostosowanie studiów do życia 
nawet najbardziej zapracowanych osób. 

 



CHCESZ ZMIENIĆ UCZELNIĘ? CHCESZ KONTYNUOWAĆ STUDIA? 

Zgłoś się i zostań studentem 
Uczelni Łukaszewski! 

Podjąłeś studia na innej uczelni i nie jesteś 
zadowolony? Sprawdź naszą ofertę, spróbuj 
ponownie i dołącz do społeczności Uczelni 
Łukaszewski w Warszawie. 

Oferta skierowana jest dla wszystkich osób 
niezależnie od poprzednio studiowanego 
kierunku.  Możliwe jest przyjęcie na wyższe semestry, 
jeżeli kierunek, na który planujesz się dostać 
znacząco pokrywa się z programem kierunku 
obecnie studiowanego. 

 

 

 

 

ZATWIERDZENIE POKRYWAJĄCYCH 
SIĘ PRZEDMIOTÓW 

 

 

 

ZMIEŃ UCZELNIĘ 

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

 

 



UZNANIE ZAWODOWE 
W Uczelni Łukaszewski dajemy możliwość zdobycia dyplomu szybciej niż 
przeciętni studenci. 

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2014 r. poz. 
1198) uznamy Twoje doświadczenie zawodowe! 

 

• Procedura uznania dorobku zawodowego polega na zwolnieniu 
Studenta z powinności realizowania przedmiotów, które 
odpowiadają jego kwalifikacjom zawodowym, bądź też 
kompetencjom zdobytym podczas szkoleń. 

• jeśli chcesz potwierdzić swoje kompetencje i uzupełnić 
wykształcenie, by móc dalej doskonalić się zawodowo 

• jeśli posiadasz świadectwo dojrzałości i co najmniej kilka lat 
doświadczenia zawodowego 

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ! 
• plan nauki w trybie indywidualnym 
• połączenie studiów z pracą 
• skrócenie czasu studiów nawet o połowę 
• zaliczenie z przedmiotów, z których posiadasz wiedzę 

zdobytą na podstawie doświadczenia 

 

Etapy procesu potwierdzenia efektów 
kształcenia: 

1. Kontakt z koordynatorem studiów licencjackich, tel. 601 332 277 

2. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych wraz z dokumentacją 
potwierdzającą zdobyte doświadczenie zawodowe 

3. Prace komisji ds. potwierdzenia efektów kształcenia 

4. Decyzja w sprawie efektów uczenia się 

Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć w 
szczególności doświadczenie zdobyte przez przyszłego 
studenta w ramach stosunku pracy, stosunku 
służbowego, umów cywilnoprawnych, staży, 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też 
odbytych szkoleń. 

 



Możliwości uczestniczenia w zajęciach jako wolny słuchacz  

Oferta uczestniczenia w zajęciach jako wolny Słuchacz skierowana jest 
do wszystkich osób zastanawiających się nad wyborem danego 
kierunku studiów.  

 Od Słuchaczy nie wymagamy żadnych dokumentów. Wolny Słuchacz ma prawo do skorzystania 
z dowolnej liczby i formy zajęć prowadzonych w ramach Uczelni Łukaszewski. Może również 
skorzystać z prezentowanej oferty bez żadnych ograniczeń czasowych.  

Na koniec zajęć uczestnicy mają prawo do przystąpienia do egzaminu (po wcześniejszym 
uregulowaniu opłaty za czesne) potwierdzającego wiedzę zdobytą w wybranym przez nich 
zakresie.  

Każdy Wolny Słuchacz, który skorzysta z oferty edukacyjnej Uczelni Łukaszewski otrzymuje 
możliwość wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych na wysokim poziomie akademickim 
dostosowanych do jego możliwości oraz indywidualnych potrzeb. 

 



Nasi partnerzy 



Dziękujemy! 



STUDIA PODYPLOMOWE 
 
📞  +48 505 129 067 

📞  
podyplomowe@ulu.edu.pl 

STUDIA MBA 
 
📞  +48 601 332 277 

📞  
rekrutacjamba@ulu.edu.pl 

              BIURO 
 
  📞  +48 22 644 99 11 

  📞  office@ulu.edu.pl 

STUDIA LICENCJACKIE 
 
📞  +48 601 332 277 

📞  licencjat@ulu.edu.pl 


