REKRUTACJA
2021/22

REKRUTACJA
2021/22

ADMINISTRACJA
(studia I stopnia, stacjonarne/niestacjonarne,
PROFIL PRAKTYCZNY)

ADMINISTRACJA
(studia II stopnia, stacjonarne/niestacjonarne,
PROFIL PRAKTYCZNY)

PO PIERWSZYM ROKU STUDENCI WYBIERAJĄ
JEDNĄ ZE ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA:
- administracja gospodarcza
- administracja samorządowa
- administracja wymiaru sprawiedliwości

PO PIERWSZYM ROKU STUDENCI WYBIERAJĄ
JEDNĄ ZE ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA:
- administracja bezpieczeństwa publicznego
- administracja samorządowa

PRAWO
(jednolite studia magisterskie,
stacjonarne/niestacjonarne,
PROFIL PRAKTYCZNY)

PRAWO W SIŁACH ZBROJNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(studia podyplomowe,
niestacjonarne w formie zdalnej)
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O Instytucie
Instytut rozpoczął działalność 1 października 2019 roku, wraz z uruchomieniem w Akademii
Pomorskiej w Słupsku prawniczych jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych). Na kierunku prawo wdrażamy do wykonywania wielu zawodów prawniczych. Koncentrujemy się w szczególności na przygotowaniu przyszłych absolwentów do egzaminów na aplikację sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.
Naszą zaletą jest łączenie przekazywania wiedzy teoretycznej z nauczaniem praktycznym. Zajęcia
prowadzimy interaktywnie, w postaci symulacji rozpraw sądowych, warsztatów mediacyjnych
i krasomówczych, a także poza murami uczelni, np. w sądach czy areszcie śledczym. Studia prawnicze zostały wyróżnione Certyﬁkatem akredytacyjnym „Studia z przyszłością 2020” oraz Certyﬁkatem nadzwyczajnym „Lider jakości kształcenia 2020”. Administracja to studia o charakterze
interdyscyplinarnym. Nauczanie obejmuje przekazanie studentowi wiedzy z wielu dyscyplin
naukowych, m.in.: nauk prawnych, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości,
nauki o bezpieczeństwie, co przekłada się na różnorodne możliwości zatrudnienia.
Na warsztatach szkolimy z zasad prawidłowej legislacji i interpretacji przepisów, a w czasie
praktyk studenckich nasi przyszli absolwenci poznają zasady działania różnych organów administracji oraz proces podejmowania decyzji administracyjnych.
Uruchomiliśmy również studia podyplomowe: „Prawo w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej”. Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do absolwentów studiów wyższych,
którzy posiadają dyplom ukończenia studiów: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
w szczególności w dziedzinach nauk: społecznych, humanistycznych, inżynieryjno-technicznych,
medycznych oraz o zdrowiu, a także ścisłych i przyrodniczych. Dysponujemy znakomicie przygotowaną kadrą naukową, wśród niej jest także wielu doświadczonych praktyków zawodów prawniczych. Studia prowadzimy w trybie stacjonarnym (bezpłatne) oraz niestacjonarnym.
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Zostań studentem
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Instytutu Prawa i Administracji

w 5 krokach
wpisz wyniki egzaminu maturalnego (w przypadku
kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia
magisterskie):
NASTĘPNA STRONA

Zaloguj się na stronie rekrutacyjnej
https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja
i wypełnij formularz rekrutacyjny

Wpisz oceny z obrony
pracy dyplomowej
(w przypadku kandydatów na studia II stopnia)

Dokonaj opłaty
rekrutacyjnej

Złóż komplet dokumentów
w Punkcie Rekrutacyjnym:
wydrukowane i podpisane własnoręcznie
podanie
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu
kopię świadectwa dojrzałości lub dokumentu
równorzędnego - oryginał lub odpis do wglądu
(w przypadku kandydatów na studia I stopnia
i jednolite studia magisterskie)
kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia –
oryginał lub odpis do wglądu (w przypadku
kandydatów na studia II stopnia)
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wpisz wyniki egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie):
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ADMINISTRACJA – studia pierwszego stopnia
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu
pisemnego z przedmiotu do wyboru: język polski lub język obcy lub historia lub wiedza
o społeczeństwie oraz na podstawie złożonych dokumentów.
ADMINISTRACJA – studia drugiego stopnia
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie oceny na dyplomie oraz
złożonych wymaganych dokumentów (Absolwenci Akademii Pomorskiej w Słupsku
kierunków: ADMINISTRACJA oraz BEZPIECZEŃSTWA NARODOWE punkty liczone
x2).
PRAWO
Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu
pisemnego z przedmiotu do wyboru: język polski lub język obcy lub historia lub wiedza
o społeczeństwie lub geograﬁa oraz na podstawie złożonych dokumentów.
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Informacje

Punkt rekrutacyjny

ul. Arciszewskiego 22 A

Akademia Pomorska w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Bohaterów Westerplatte 64

tel.: + 48 59 84 05 388

76-200 Słupsk, pok. 202 - I piętro

e-mail: sekretariat.ipia@apsl.edu.pl
tel. (fax) +48 59 84 05 950
kom. +48 607 927 430

Odwiedź naszą
stronę www

e-mail: rekrutacja@apsl.edu.pl
Adres do korespondencji:
Akademia Pomorska w Słupsku

Sprawdź nas
na Facebook
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