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Słowo Rektora

Szanowni Państwo – Kandydaci na Studentów 

Dokonując wyboru Uczelni, a tym samym dalszej drogi 
życiowej i kariery zawodowej bierze się pod uwagę różne 
czynniki. Należą do nich: atrakcyjność kierunku, na którym 
chcecie studiować, kwalifikacje i profesjonalizm kadry 
naukowej, warunki lokalowe i infrastruktura techniczna 
Uczelni, wreszcie jej położenie i łatwe udogodnienia 
komunikacyjne.

Chcę Państwa zapewnić, iż wszystko to znajdziecie 
studiując w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, 
najstarszej i najbardziej renomowanej Uczelni w regionie, 
posiadającej sprawdzony zespół nauczycieli akademickich, 
przede wszystkim z Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
innych Uniwersytetów, nowy wygodny budynek z pełną 
infrastrukturą naukową i socjalną.

Wybór Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce 
– to dobry wybór.

Zachęcam do studiowania w WSAP w Ostrołęce
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Wydział ADMINISTRACJI
Kierunek: Administracja
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

ORGANIZACJA TURYSTYKI I REKREACJA

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PUBLICZNE 

SAMORZĄD TERYTORIALNY

SŁUŻBY PORZĄDKU PUBLICZNEGO

SŁUŻBY SOCJALNE 
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Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce kształci studentów 
na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na 
kierunku administracja. Kształcenie jest realizowane na podstawie 
programówi planów studiów, które zostały dostosowane dla poszczególnych specjalności.  

Program obejmuje:

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA
OGÓLNEGO

► Język obcy 
► Technologia informacyjna
► Logika prawnicza 
► Filozofia i etyka 
► Podstawy psychologii

PRZEDMIOTY DODATKOWE

► Organizacja ochrony środowiska
► Ochrona własności intelektualnej
► Prawo międzynarodowe
► Przedsiębiorczość w otoczeniu 

rynkowym

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

► Prawo cywilne z umowami w administracji
► Prawo pracy i prawo urzędnicze
► Socjologia i metody badań socjologicznych
► Prawo karne i prawo wykroczeń
► Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
► Zamówienia publiczne
► Ustrój samorządu publicznego
► Postępowanie egzekucyjne w administracji
► Podstawy prawa karnego

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

► Podstawy prawoznawstwa
► Historia administracji
► Nauka o administracji
► Konstytucyjny system organów państwowych
► Prawo administracyjne
► Postępowanie administracyjne
► Organizacja i zarządzanie w administracji  

publicznej
► Makroekonomia i mikroekonomia
► Publiczne prawo gospodarcze

PROGRAM STUDIÓW
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Program czterech semestrów jest jednakowy dla wszystkich specjalności i daje niezbędne 
podstawy do dalszego kształcenia specjalistycznego. Studenci dokonują wyboru 
specjalności i od piątego semestru ich ścieżka edukacyjna przebiega według programu 
kształcenia opracowanego dla danej specjalności. Studenci mają możliwość dopasowania 
własnego profilu kształcenia poprzez wybór dodatkowych przedmiotów.

Seminarium dyplomowe
Studenci III roku dokonują wyboru zgodnie ze swoimi zainteresowaniami jednej z siedmiu 
specjalności oferowanych przez Uczelnię. Zobowiązani są również do wyboru seminarium 
dyplomowego, z listy seminariów sporządzonej przez Dziekana dla wybranej specjalności, 
które realizowane jest w V i VI semestrze w wymiarze 45 godzin. 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). 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.
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Przeznaczona jest dla osób zainteresowa-
nych podjęciem pracy lub zatrudnionych 
w instytucjach administracji publicznej, 
różnego szczebla, tak państwowej, jak 
i samorządowej (np. urzędy wojewódzkie, 
powiatowe instytucje i urzędy, urzędy miej-
skie i gminne, zakłady i jednostki budżeto-
we, szkoły). 
Realizacja programu pozwoli na poznanie 
systemu prawa i wyposażenie absolwenta 
w odpowiedni zasób wiedzy teoretycznej, 
praktycznej oraz umiejętność interpreto-
wania i stosowania przepisów niezbędnych 
do realizacji zadań administracji. 
Celem kształcenia w ramach tej specjalno-
ści jest wykształcenie wysoko wykwalifi-
kowanej kadry zdolnej do podejmowania 
samodzielnych decyzji oraz przygotowa-
nej do efektywnego wykonywania pracy 
w jednostkach administracji publicznej. 
Absolwenci są w pełni przygotowani do 
kontynuowania nauki na studiach drugiego 
stopnia.

Tryb studiów:
► niestacjonarne (zaoczne)

Uzyskany tytuł:
► licencjat

Czas trwania studiów:
► 6 semestrów (3 lata)

► kontrola administracji
► prawo handlowe
► publiczne prawo konkurencji
► partnerstwo publiczno-prywatne
► pomoc publiczna
► prawo gospodarki komunalnej
► przestępstwa urzędnicze
► prawo gospodarki nieruchomościami
► prawo gospodarcze Unii Europejskiej
► prawo finansowe
► organizacja pracy biurowej

STUDIA I STOPNIA

WYBRANE MODUŁY  
SPECJALIZACYJNE

OPIS SPECJALNOŚCI

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

7



To studia dla osób dynamicznych, posiadają-
cych zdolność organizacyjną, łatwość nawią-
zywania kontaktów, wyróżniających się zain-
teresowaniami turystycznymi, krajoznawczymi 
i rekreacyjnymi. 
Celem tych studiów jest wszechstronne wy-
kształcenie studenta, który po zdobyciu wiedzy 
specjalistycznej z zakresu turystyki i rekreacji 
będzie przygotowany do pracy w przedsiębior-
stwach turystycznych, a także w różnego ro-
dzaju instytucjach zajmujących się organizacją 
i upowszechnianiem turystyki i rekreacji. Może 
on też prowadzić samodzielną działalność go-
spodarczą związaną z turystyką, agroturystyką 
i rekreacją. 
Absolwenci są w pełni przygotowani do konty-
nuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Tryb studiów:
► niestacjonarne (zaoczne)

Uzyskany tytuł:
► licencjat

Czas trwania studiów:
► 6 semestrów (3 lata)

► podstawy prawa turystycznego
► geografia turystyczna i krajoznaw-

stwo
► produkcja roślinna i zwierzęca
► zarządzanie w turystyce
► żywienie człowieka
► marketing usług turystycznych
► agroturystyka
► ekonomika konsumpcji

STUDIA I STOPNIA

WYBRANE MODUŁY  
SPECJALIZACYJNE

OPIS SPECJALNOŚCI

ORGANIZACJA TURYSTYKI I REKREACJA
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Celem studiów w ramach specjalności jest 
wszechstronne wykształcenie studentów, któ-
rzy po zdobyciu wiedzy ogólnej z zakresu prawa 
polskiego i krajowej administracji publicznej, 
otrzymują przede wszystkim specjalistyczną 
wiedzę w zakresie organizacji i funkcjonowania 
Unii Europejskiej jako organizacji międzynaro-
dowej, w tym poszczególnych jej instytucji oraz 
różnych dyscyplin prawa Unii Europejskiej, 
w tym zasad bezpośredniego jego obowiązy-
wania i stosowania oraz bezpośredniej sku-
teczności;
Absolwent tych studiów jest przygotowany do 
pracy w krajowej i unijnej administracji oraz 
działalności w różnych sferach gospodarki. 
Może także wykonywać działalność związaną 
z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem fundu-
szy unijnych. Jako specjalista z zakresu admini-
stracji publicznej i prawa Unii Europejskiej jest 
w pełni przygotowany do kontynuowania nauki 
na studiach drugiego stopnia.  

Tryb studiów:
► niestacjonarne (zaoczne)
► stacjonarne (dzienne)

Uzyskany tytuł:
► licencjat

Czas trwania studiów:
► 6 semestrów (3 lata)

► historia integracji europejskiej
► instytucje Unii Europejskiej
► prawo gospodarcze Unii Europejskiej
► unijne prawo ochrony konsumentów
► unijne orzecznictwo antymonopolowe
► prawo Unii Europejskiej a prawo mię-

dzynarodowe
► kontrola prawa Unii Europejskiej
► fundusze unijne
► unia gospodarczo-walutowa
► umowy stowarzyszeniowe

STUDIA I STOPNIA

WYBRANE MODUŁY  
SPECJALIZACYJNE

OPIS SPECJALNOŚCI

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
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Specjalność ta pomaga studentowi uzyskać 
wszechstronną wiedzę teoretyczną z zakresu 
finansów i rachunkowości, wyposaża w umie-
jętności praktyczne niezbędne w analizowaniu 
zjawisk i procesów finansowych oraz pozwala 
zapoznać się z finansowymi mechanizmami 
funkcjonowania współczesnej gospodarki ryn-
kowej, jej instytucji i podmiotów gospodar-
czych. 
Studenci przygotowani są do prowadzenia ra-
chunkowości i zarządzania finansami w admi-
nistracji, przedsiębiorstwach oraz innych jed-
nostkach organizacyjnych. 
Absolwenci są w pełni przygotowani do konty-
nuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Tryb studiów:
► niestacjonarne (zaoczne)

Uzyskany tytuł:
► licencjat

Czas trwania studiów:
► 6 semestrów (3 lata)

► rachunkowość finansowa
► rachunkowość menedżerska
► bankowość i polityka pieniężna
► analiza ekonomiczno-finansowa
► finanse lokalne i regionalne
► statystyka z demografią
► prawo finansowe

STUDIA I STOPNIA

WYBRANE MODUŁY  
SPECJALIZACYJNE

OPIS SPECJALNOŚCI

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PUBLICZNE
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Studia te pozwalają zdobyć, jak również po-
szerzyć wiedzę zawodową a następnie wy-
korzystać uzyskane wiadomości potrzebne 
w codziennej działalności urzędników, działa-
czy i funkcjonariuszy administracji publicznej, 
zwłaszcza samorządowej. 
Studentom przekazywana jest fachowa wiedza 
teoretyczna oraz umiejętności praktyczne, któ-
re pomogą w samodzielnym, jak i zespołowym 
rozwiązywaniu problemów związanych z funk-
cjonowaniem administracji samorządowej. 
Absolwenci są w pełni przygotowani do konty-
nuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Tryb studiów:
► niestacjonarne (zaoczne)

Uzyskany tytuł:
► licencjat

Czas trwania studiów:
► 6 semestrów (3 lata)

► samorząd terytorialny w krajach UE
► gospodarka przestrzenna
► polityka regionalna i strategie 

rozwoju lokalnego i regionu
► techniki negocjacji i mediacji  

w administracji
► finanse usług społecznych

STUDIA I STOPNIA

WYBRANE MODUŁY  
SPECJALIZACYJNE

OPIS SPECJALNOŚCI

SAMORZĄD TERYTORIALNY
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Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy 
w administracji rządowej i samorządowej, fir-
mach zapewniających bezpieczeństwo i porzą-
dek publiczny obywateli, podmiotów gospo-
darczych i mienia oraz w szeroko rozumianych 
organach ścigania (Policji, Służbie Więziennej, 
Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służbie Cel-
nej, itp.). 
Program nauczania uwzględnia szeroko rozu-
miane oczekiwania, jakie organy ścigania oraz 
władze różnych służb, instytucji i organizacji 
stawiają swoim funkcjonariuszom i pracowni-
kom. 
Absolwent posiada rozległą wiedzę niezbęd-
ną do analizowania problemów związanych 
z zarządzaniem porządkiem publicznym oraz 
dobierania skutecznych narzędzi w ich rozwią-
zywaniu, a także z zakresu nauk społecznych, 
praw człowieka i zasad funkcjonowania pań-
stwa, jego ustroju i struktury. 
Absolwenci są w pełni przygotowani do konty-
nuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Tryb studiów:
► niestacjonarne (zaoczne)
► stacjonarne (dzienne)

Uzyskany tytuł:
► licencjat

Czas trwania studiów:
► 6 semestrów (3 lata)

► kryminalistyka
► kryminologia
► przestępstwa przeciwko życiu, 

zdrowiu i innym dobrom jednostki
► zagadnienia dyskryminacji i przemocy
► etyka zawodowa służb porządku 

publicznego
► przebieg postępowania karnego
► podstawy prawa karnego 

gospodarczego i skarbowego
► przestępstwa przeciwko mieniu  

i obrotowi gospodarczemu

STUDIA I STOPNIA

WYBRANE MODUŁY  
SPECJALIZACYJNE

OPIS SPECJALNOŚCI

SŁUŻBY PORZĄDKU PUBLICZNEGO
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Studia te przeznaczone są dla osób, których 
zainteresowania koncentrują się wokół szeroko 
rozumianej polityki społecznej. Studia te po-
zwalają zdobyć umiejętności  diagnozowania 
zjawisk społecznych i organizacji pracy społecz-
nej. 
Po ukończeniu tej specjalności absolwenci po-
trafią identyfikować problemy społeczne, znaj-
dować ich przyczyny i źródła, potrafią nawiązać 
kontakt z osobami wymagającymi pomocy spo-
łecznej. 
Osoby te mogą pracować w działach socjalnych 
przedsiębiorstw i instytucji m. in. jako pracow-
nik socjalny, pracownik ośrodka pomocy spo-
łecznej. 
Absolwenci są w pełni przygotowani do konty-
nuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Tryb studiów:
► niestacjonarne (zaoczne)

Uzyskany tytuł:
► licencjat

Czas trwania studiów:
► 6 semestrów (3 lata)

► etyka w działalności pracownika 
socjalnego

► prawo socjalne w UE
► polityka społeczna
► prawo rodzinne
► ekonomika konsumpcji
► finansowanie działalności socjalnej
► przeciwdziałanie patologiom 

rodziny

STUDIA I STOPNIA

WYBRANE MODUŁY  
SPECJALIZACYJNE

OPIS SPECJALNOŚCI

SŁUŻBY SOCJALNE
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Przyjęcia na studia odbywają się bez egzaminu wstępnego. Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletnych dokumentów 
i wniesienia stosownych opłat.

Rekrutacja trwa od 15 kwietnia do 31 sierpnia. W przypadku mniejszej liczby kandydatów 
przyjętych na studia niż planowana liczba miejsc uruchomiona zostaje rekrutacja 
uzupełniająca.

► kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej Uczelni)
► świadectwo maturalne (oryginał lub odpis)
► kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
► kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
► zdjęcia – 3 szt. (w formacie jak do dowodu, podpisane na odwrocie)
► dowód wpłaty wpisowego.

Szczegółowe informacje na stronie www.wsap.com.pl

Dokumenty wymagane od kandydatów do przyjęcia na studia:

ZASADY REKRUTACJI
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Stypendia to bezzwrotna forma pomocy materialnej dla studentów. 

W Uczelni funkcjonuje system pomocy materialnej dla studentów w ramach, którego są 
przyznawane następujące świadczenia:

► stypendium socjalne (dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; 
na to stypendium wpływa wysokość osiągniętego dochodu w rodzinie)

► stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (z tytułu niepełnosprawności 
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu)

► stypendium rektora dla najlepszych studentów (otrzymuje nie więcej niż 10 % 
najlepszych studentów danego kierunku studiów; stypendium może być przyznane 
studentowi, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią z przedmiotów 
kończących się egzaminem i/lub zaliczeniem albo posiada osiągnięcia: naukowe, 
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe)

► zapomoga (dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji 
materialnej)

► stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na pisemny i udokumentowany wniosek 
studenta. Wnioski o przyznanie poszczególnych form pomocy materialnej stanowią 
załączniki do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 
pomocy materialnej dla studentów studiów niestacjonarnych WSAP w Ostrołęce. 
Stypendia wypłacane są przez 9 miesięcy, tj. od października do czerwca. 

Pierwsze stypendium studenci otrzymali w październiku 2004 r. i rocznie przekazujemy 
Naszym studentom około 1 mln złotych.

Stypendia

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW
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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.

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.

Sale wykładowe

Informatyzacja Uczelni

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce od 2009 roku mieści się w  nowym 
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 dostosowanie 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. 

Gmach Uczelni

BAZA DYDAKTYCZNA
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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 
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. 

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. 

BIBLIOTEKA
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Uczelnia dysponuje 49 miejscami noclegowymi. Oferujemy komfortowo wyposażone 
pokoje hotelowe – jedno, dwu i trzy osobowe oraz kilka apartamentów. Wszystkie pokoje 
są klimatyzowane. Pokoje hotelowe dostępne są dla Naszych studentów na bardzo 
korzystnych warunkach.

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.

BAZA HOTELOWA I ZAPLECZE GASTRONOMICZNE
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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 dziekanatu
tel. 29 760 76 11
e-mail: kierownik_dziekanatu@wsap.com.pl

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

Kwestor
tel. 29 760 76 24

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

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

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

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

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

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


