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 Zainteresowanie studiami europejskimi w Polsce nasiliło się w związku z akcesją 

naszego kraju do Unii Europejskiej. Przystosowanie Polski do funkcjonowania w strukturach 

Unii Europejskiej jest procesem wieloaspektowym, mającym wyraz polityczny, ekonomiczny, 

społeczny i prawny. Jest to proces, który ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całej 

gospodarki, wszystkich szczebli administracji państwowej, instytucji, organizacji branżowych, 

przedsiębiorstw, grup społecznych i życie każdego z obywateli. W związku z tym zmiana 

zasad funkcjonowania w nowym systemie i otoczeniu stwarza konieczność kształcenia 

specjalistów z zakresu szeroko rozumianej problematyki europejskiej.  

 Studia na specjalności Prawo Unii Europejskiej  są przede wszystkim skierowane do 

osób zainteresowanych zagadnieniami prawa europejskiego oraz wszystkich, dla których 

wiedza z tego zakresu będzie użyteczna w praktyce zawodowej. Celem studiów jest 

wszechstronne wykształcenie studentów, którzy po zdobyciu wiedzy ogólnej z zakresu prawa 

polskiego i krajowej administracji publicznej, otrzymają przede wszystkim specjalistyczną 

wiedzę w zakresie: 

 znajomości koncepcji, teorii i historii integracji europejskiej, 

 zdolności twórczej analizy procesów zachodzących w integrującej się Unii 

Europejskiej, 

 organizacji i funkcjonowania Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej, 

w tym poszczególnych jej instytucji, 

 różnych dyscyplin prawa Unii Europejskiej, w tym zasad bezpośredniego jego 

obowiązywania i stosowania oraz bezpośredniej skuteczności. 

 Plan studiów obejmuje zagadnienia tematyczne związane z politykami 

Wspólnotowymi 

i funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Elementy składające się na kształt 

tego rynku są istotnym i ważnym elementem we właściwym zrozumieniu zasad 

funkcjonowania Unii.  

 Student zdobędzie umiejętność zrozumienia: politycznych, społecznych, 

ekonomicznych aspektów działania Unii Europejskiej. Pozwoli mu to na właściwe pojęcie 

i przyswojenie zasad funkcjonowania otaczającego środowiska a przede wszystkim 

możliwość wpływania na procesy zachodzące w otaczającym go świecie.  

 Chlubą Uczelni jest kadra naukowo-dydaktyczna, która zapewnia studentom wysoki 

poziom kształcenia. To nie tylko wybitni naukowcy, ale także praktycy, odnoszący w swojej 

pracy liczne sukcesy. Nasi wykładowcy są uznanymi specjalistami posiadającymi znaczne 

doświadczenie praktyczne i dydaktyczne z zakresu prawa wspólnotowego, a także cieszą się 

dużym uznaniem w środowisku naukowym. Przede wszystkim są niezwykle życzliwymi 

ludźmi, gotowymi poświęcić każdemu studentowi czas i uwagę.  

 Absolwent tych studiów jest przygotowany do pracy w krajowej i unijnej administracji 

oraz działalności w różnych sferach gospodarki. Posiada  wiedzę  niezbędną do pracy jako 

specjalista w administracji rządowej i samorządowej, a także unijnej w zakresie spraw 

z wiązanych z Unią Europejską, w instytucjach i agendach Unii Europejskiej. Może także 

wykonywać działalność związaną z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem funduszy unijnych. 

 Jako specjalista z zakresu administracji publicznej i prawa Unii Europejskiej jest 

w pełni przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.   



Specjalność Prawo Unii Europejskiej to stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku 
administracja. Kształcenie jest realizowanie na podstawie programów oraz planów studiów 
i trwa 3 lata (6 semestrów). Wykłady prowadzone są w języku polskim. 
 
Program obejmuje: 

 
I rok 
 

1. Makroekonomia i mikroekonomia 

2. Prawo i postępowanie administracyjne 

3. Filozofia i etyka 

4. Podstawy psychologii 

5. Konstytucyjny system organów państwowych 

6. Socjologia i metody badań socjologicznych 

7. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 

8. Prawo cywilne z  umowami w administracji 

9. Prawo karne i prawo wykroczeń 

10.  Przedsiębiorczość w otoczeniu rynkowym 

II rok 
  

1. Historia powojennej Europy 

2. Historia integracji europejskiej 

3. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa 

4. Instytucje Unii Europejskiej 

5. Sądownictwo Unii Europejskiej 

6. Źródła prawa Unii Europejskiej 

7. Kontrola prawa Unii Europejskiej 

8. Obywatelstwo Unii Europejskiej 

9. Prawa podstawowe Unii Europejskiej 

10. Europejskie prawo spółek 

11. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej  

12. Prawo antymonopolowe Unii Europejskiej  

13. Prawo pracy Unii Europejskiej  

14. Unia gospodarczo-walutowa  

15. Europejskie standardy postępowania w administracji  

 
III ROK   -  Wykłady specjalizacyjne + konwersatoria 
 

1. Prawo Unii Europejskiej a prawo krajowe  

2. Unijne prawo ochrony konsumentów  

3. Działalność gospodarcza inwestorów zagranicznych w UE 

4. Prawo transportowe Unii Europejskiej  

5. Prawo zamówień publicznych Unii Europejskiej  



6. Fundusze unijne  

7. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 

8. Tworzenie prawa Unii Europejskiej 

9. Wykładnia prawa Unii Europejskiej 

10. Unijne orzecznictwo antymonopolowe 

11. Prawo Unii Europejskiej a prawo międzynarodowe 

12. Umowy stowarzyszeniowe 

13. Nabywanie nieruchomości w Unii Europejskiej 

 

Ponadto do programu zalicza się: 

 
Seminarium dyplomowe 
 
Studenci II roku dokonują wyboru seminarium dyplomowego, z listy seminariów 
sporządzonej przez Dziekana dla wybranej specjalności, które realizowane jest w IV, V i VI 
semestrze w wymiarze 60 godzin (po 20 godzin w semestrze). W ramach wybranego 
seminarium przygotowują pracę dyplomową pisaną pod kierunkiem nauczyciela 
akademickiego prowadzącego seminarium. 
 
Języki obce 

 
Program studiów obejmuje naukę języka obcego w wymiarze 120 godzin. Lektoraty 
rozpoczynają się na I roku studiów (od II semestru do V semestru włącznie). Studenci mają 
do wyboru : język angielski, język niemiecki i język rosyjski. Po zakończeniu studiów 
absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu 
administracji, prawa i ekonomii, koniecznym do wykonywania zawodu. 

 
Praktyki 

 
Praktyka zawodowa jest nieodzownym elementem weryfikacji zdobytej wiedzy z praktyką. 
Pozwala ona studentom na praktyczne wykorzystanie wiedzy w codziennych działaniach 
gospodarczych. Dlatego tak ważne dla Uczelni jest organizowanie zawodowych praktyk 
studenckich. Wychodząc studentom naprzeciw WSAP podpisała stosowne umowy 
z instytucjami publicznymi w sprawie odbywania praktyk. Studenckie praktyki zawodowe 
odbywają studenci drugiego roku w okresie wakacyjnym, trwają trzy tygodnie (w wymiarze 
120 godzin) i odbywają się według przygotowanego przez Uczelnię programu. 
 
 
Technologia informacyjna 
 
Technologia informacyjna jest podstawowym zagadnieniem współczesnej informatyki. 
Obejmuje analizowanie i syntezowanie różnego rodzaju informacji. Dostarcza ona 
użytkownikowi narzędzi, za pomocą, których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować 
je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom. Zajęcia z technologii 



informacyjnej odbywają się w I, II i III semestrze w wymiarze 60 godz. (po 20 godzin w 
semestrze). 
 
Łączna ilość godzin zajęć dydaktycznych w całym toku studiów (w 3-letnim okresie 
nauczania) wynosi 1980, w tym: 

 wykłady 845 godzin 

 ćwiczenia 755 godzin 

 wykłady specjalizacyjne 170 godzin 

 konwersatoria 150 godzin 

 seminaria 60 godzin 

 
 

ZASADY REKRUTACJI________________________________________________ 

Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca 

polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport 

(obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa 

traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  jako obywatele polscy. 

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli: 

 1)  posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 2)  wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem 
lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym 
kierunku i formie kształcenia; 

 3)  posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw 
nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu 
Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. 

 

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli: 

 1)  ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w 
jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 
zwanego dalej "ministrem", lub  

 2)  posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub  

3)  uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień 
znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. 

 

Etapy Rekrutacji 
 

Etap I  



1. Należy pobrać ze strony internetowej WSAP (www.wsap.com.pl) i wypełnić kwestionariusz 

osobowy.  

2. Wysłać pocztą lub e-mailem następujące dokumenty:  

a. kwestionariusz osobowy,  

b. kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa dojrzałości lub 

innego dokumentu uzyskanego za granicą, uznanym zgodnie z przepisami w sprawie 

nostryfikacji świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy 

międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu 

dojrzałości,  

c. kopię tłumaczenia przysięgłego świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu 

uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w wydającym je państwie,  

d. kopię paszportu lub innego dokumentu tożsamości (tylko strony z nazwiskiem, 

fotografią i numerem tych dokumentów),  

e. kopię dokumentów potwierdzających legalny pobyt na terytorium RP, 

f. kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na 

obranym kierunku i formie kształcenia,  

g. kopię przelewu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł. 

Po wpłynięciu kopii dokumentów do Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce 
zostaną Państwo e-mailowo poinformowani o kompletności dokumentów lub ewentualnym 
ich uzupełnieniu. 
Następnie Uczelnia wyśle informację o przyjęciu na studia oraz potwierdzenie terminu 
rozpoczęcia roku akademickiego wraz z terminami zajęć. 
 
Etap II  

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć na Uczelni każdy przyjęty cudzoziemiec ma obowiązek 
dostarczyć oryginały wyżej wymienionych dokumentów. Natomiast 4 jednakowe zdjęcia w 
formacie 35x45 mm (odzwierciedlające aktualny wizerunek kandydata na studia) muszą być 
dostarczone najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć (pocztą lub osobiście). 
 
Terminy składania dokumentów o przyjęcie na studia: od 15 kwietnia do 31 sierpnia. W 
przypadku niewykorzystania limitu miejsc rekrutacja może być przedłużona do 30 września. 
 
Wysokość opłaty za studia stacjonarne pierwszego stopnia w WSAP w Ostrołęce na kierunku 
Administracja specjalność Prawo Unii Europejskiej wynosi 6.000 zł za rok akademicki.  
Przy opłacie za pierwszy rok obowiązuje dodatkowo jednorazowa opłata (rekrutacyjna) 
w wysokości 300 zł. Ponadto Uczelnia pobiera opłaty za wydanie: 

1. Dyplomu      170,- zł 

2. Duplikatu dyplomu     150,- zł 

3. Odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 200,- zł 

4. Indeksu         10,- zł 

5. Duplikatu indeksu        50,- zł 

6. Legitymacji         10,- zł 

7. Duplikatu legitymacji        15,- zł 



 

POMOC MATERIALNA DLA CUDZOZIEMCÓW___________________________ 

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na takich samych zasadach jak obywatele polscy, 
mają prawo do ubiegania się o stypendia opłacane ze środków budżetu państwa. Istnieje 
kilka rodzajów tego typu stypendiów:  

 socjalne; 
 specjalne dla osób niepełnosprawnych; 
 za wyniki w nauce lub sporcie; 
 stypendium ministra za osiągnięcia w nauce; 
 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe; 
 na wyżywienie; 
 mieszkaniowe; 
 zapomogi.  

Cudzoziemcy, którzy nie mogą korzystać z ww. stypendiów, mogą ubiegać się o:  

 stypendia Rządu RP; 
 stypendia rządu innego państwa; 
 podjęcie nauki bez odpłatności i świadczeń stypendialnych. 

 

 

UZNAWANIE POLSKICH DYPLOMÓW ZA GRANICĄ_______________________ 

Polskie dyplomy są uznawane za granicą bądź to na podstawie umów międzynarodowych, 
bądź to – jeśli z danym krajem Polska nie zawarła takiej umowy – na podstawie 
obowiązujących w nim przepisów.  

Aktualny wykaz krajów, z którymi Polska podpisała umowy w sprawie uznawalności 
wykształcenia można znaleźć pod podanym adresem http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-
wyksztalcenia/akty-prawne.html#Umowy_miedzynarodowe 

W wypadku pozostałych państw, z którymi Polska nie ma podpisanych umów w sprawie 
uznawalności wykształcenia, należy zwrócić się do ośrodków ENIC/ NARIC (European 
Network of Information Centres/National Academic Recognition Information Centres) 
w poszczególnych krajach.  

Dyplomy ukończenia studiów wydane przez Wyższa Szkołę Administracji Publicznej w 
Ostrołęce są uznawane w krajach Unii Europejskiej. 

 

 



BAZA DYDAKTYCZNA____________________________________________ 

 
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce rozpoczęła działalność w 1994 roku. 
Utworzona została przez Fundację "Iuris Scientia" na bazie Punktu Konsultacyjnego Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest Uczelnią samodzielną wpisaną do 
rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 48 na podstawie decyzji Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 10 sierpnia 1994 roku. 
 
 
 Gmach Uczelni 
 
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce od 2009 roku mieści się w  gmachu, który 
zapewnia swoim studentom oraz pracownikom doskonałe warunki kształcenia i pracy. 
Budynek liczy 6 550 m2 powierzchni użytkowej podzielonej na cztery kondygnacje, składające 
się z części dydaktycznej, administracyjnej, gastronomicznej i hotelowej.  
Campus dydaktyczny zawiera m.in. dwie aule, dziewięć sal wykładowych, pracownię 
komputerową, laboratoria językowe, nowocześnie urządzoną bibliotekę wraz z czytelnią oraz 
dostępem do Internetu. Budynek cechuje interesująca architektura, nowoczesność 
i funkcjonalność.  
Wokół Uczelni znajduje się 180 monitorowanych miejsc parkingowych przeznaczonych dla 
studentów oraz jej pracowników. 
Niewątpliwym atutem naszej Uczelni jest pełne do stosowanie budynku do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Sprawną komunikację zapewnia wygodny podjazd oraz nowoczesna 
przeszklona winda, za pomocą której osoby te mogą swobodnie poruszać się po całym 
budynku.  

Sale wykładowe 
 
Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny 
i multimedialny, dzięki temu spełniają standardy dydaktyczne oraz gwarantują studentom 
i wykładowcom komfort zajęć. Zastosowanie odpowiedniego sprzętu multimedialnego 
pozwala na używanie nowoczesnych metod edukacyjnych, takich jak prezentacje, nagrania 
oraz stymulację różnych procesów. Uczelnia dysponuje również tradycyjnymi rzutnikami 
slajdów oraz foliogramów, mapami i innymi pomocami dydaktycznymi. 

 



 
 
 
Informatyzacja Uczelni 
 
Kolejnym atutem jest pracownia komputerowa wyposażona w 25 stanowisk 
komputerowych. Komputery są nowymi jednostkami opartymi o najnowsze technologie i 
rozwiązania. Zapewniamy najnowsze systemy operacyjne, pakiety biurowe, specjalistyczne 
bazy danych, itp. Stanowiska posiadają nieograniczony dostęp do Internetu. 
 

 
Biblioteka 
 
 Bazę dydaktyczną Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce uzupełnia 
nowocześnie wyposażona biblioteka wraz z czytelnią. Na jej potrzeby zagospodarowano 
obszerne pomieszczenie podzielone na trzy części: 
 miejsce do obsługi czytelnika, 
 czytelnia - 16 stanowisk, w tym 8 komputerowych z bezpłatnym dostępem do 
Internetu, 
 magazyn biblioteczny. 



 
 Biblioteka gromadzi zbiory biblioteczne i informacyjne ściśle związane ze specyfiką 
kierunku studiów. Na księgozbiór biblioteki składają się przede wszystkim wydawnictwa z 
zakresu prawa: państwowego, międzynarodowego, konstytucyjnego, administracyjnego, 
finansowego, podatkowego, gospodarczego, karnego, cywilnego, rzeczowego, handlowego, 
rodzinnego, autorskiego, pracy oraz budowlanego. Ponadto biblioteka posiada publikacje 
z socjologii, psychologii, filozofii, nauk politycznych, ekonomii, zarządzania, rachunkowości, 
bankowości, statystyki, logiki, informatyki i inne. 
 Studenci mają dostęp do bazy prawniczej LEGALIS, która zainstalowana jest na 
wszystkich stanowiskach komputerowych znajdujących się w czytelni. Ponadto biblioteka 
Uczelni posiada elektroniczną wersję Polskiej Bibliografii Prawniczej. Nieograniczony dostęp 
do i Internetu umożliwia studentom korzystanie ze specjalistycznych portali internetowych 
i bezpłatnych czasopism elektronicznych. 
 Biblioteka umożliwia swoim użytkownikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek drogą 
wypożyczeń międzybibliotecznych. Księgozbiór biblioteczny czynnie wspomaga ponadto 49 
uczelni wyższych. Na mocy podpisanych porozumień biblioteka otrzymuje wydawnictwa 
zwarte i ciągłe. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu otworem dla studentów chcących 
pogłębiać swoją wiedzę stoją biblioteki wirtualne. Biblioteka Wyższej Szkoły Administracji 
Publicznej w Ostrołęce także udostępnia swój księgozbiór. Za niewielką opłatą mogą 
korzystać z niego osoby spoza grona studentów i pracowników Uczelni. 
 Biblioteka obsługiwana jest przez program komputerowy LIBRA. Za pośrednictwem 
programu katalog zbiorów bibliotecznych został udostępniony w Internecie. Student może 
zapoznać się z bazą księgozbioru w dowolnym czasie i miejscu. Korzystając z Internetu można 
sprawdzić stan swojego konta: ilość wypożyczeń, termin zwrotu wypożyczonych pozycji, 
a nawet zamówić elektronicznie potrzebne pozycje. Uzupełnieniem do programu LIBRA jest 
czytnik kodów kreskowych, który w znacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia czasu 
obsługi czytelników. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAZA HOTELOWA________________________________________________ 

 
Baza noclegowa dostępna na terenie miasta Ostrołęka i powiatu ostrołęckiego. 
 
 

Nazwa 
Odległość 
od WSAP 

Cena Nr tel. Adres 

Noclegi 
Arkadia 

2,7 km 

60 miejsc noclegowych. 
Mieszkania 3, 6, 8 – osobowe cena od 20 zł za 
osobę z możliwością negocjacji w przypadku 

dłuższego pobytu. 
450 zł miesięcznie za osobę 

502-762-177 
ul. 11 Listopada 111, 

07-410 Ostrołęka 

Noclegi D&D 7,0 km 

18 miejsc noclegowych 
Dom 6-osobowy 

Dom 12-osobowy 
750 zł miesięcznie za osobę 

603-121-701 
ul. Kochanowskiego 

2, 07-411 Nowa 
Wieś Leśna 

Pokoje 
Gościnne 

1,1 km 
3 domy w centrum miasta. ok. 50 miejsc. 

450 zł miesięcznie. 
668-612-423 

ul. Kosynierów 15, 
07-410 Ostrołęka 

Pokoje 
Gościnne 

1 km 
7 miejsc. 

450 – 460 zł miesięcznie 
664-995-271 

ul. 6 Września, 
07-409 Ostrołęka 

 

ZAPLECZE GASTRONOMICZNE_______________________________________ 

 
W najniższej części budynku Uczelni mieści się restauracja prowadzona przez jednego 
z ostrołęckich przedsiębiorców. W tym miejscu studenci mogą zjeść ciepły posiłek oraz miło 
spędzić czas w przerwie między zajęciami. 

 

 



KONTAKT______________________________________________________ 

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej W Ostrołęce 
ul. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka 
NIP 758-10-59-434 
 
Konto: Bank BPH S.A. O/Ostrołęka 27 1060 0076 0000 4014 0003 7784 

 

Rektorat – centrala 
tel.  29 760 68 86; 760 45 42; 760 76 10 
fax. 29 760 98 10 
e-mail: wsap@wsap.com.pl 
 

Kierownik Administracyjno – Gospodarczy 
tel. 29 760 65 32 
tel. kom. 797 294 594 
 

Kierownik dziekanatu 
tel. 29 760 76 11 
e-mail: kierownik_dziekanatu@wsap.com.pl 

Biuro Administracyjno – Gospodarcze  
tel. 29 760 76 21 
tel. kom. 797 294 549 
 

Dziekanat – obsługa studentów 
tel. 29 760 76 12; 760 76 13; 760 76 14; 760 76 15 
fax. 29 760 68 81 
e-mail: dziekanat@wsap.com.pl 

Centrum szkoleniowe 
tel. 29 760 65 32; centrala 29 760 68 86 
tel. kom. 797 294 594 
e-mail: szkolenia@wsap.com.pl 
 

Kwestor 
tel. 29 760 76 24 

Hotel 
tel. 29 760 76 21; centrala 29 760 68 86 
tel. kom. 797 294 549 
e-mail: recepcja@wsap.com.pl 

Kwestura – obsługa studentów 
tel. 29 760 76 17; 760 76 18; 760 76 19 
 

 

Dyrektor Biblioteki 
tel. 29 760 76 22 
e-mail: dyrektor_biblioteki@wsap.com.pl 
 

 

Biblioteka – obsługa studentów 
tel. 29 760 76 23 
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