
  NOWY WYMIAR 
EDUKACJI

Jak się zapisać?

BIURO REKRUTACJI

Wejdź na stronę: www.vizja.pl, znajdź interesujące Cię 
studia i kliknij „zapisz się”.

1. Wybierz co chcesz studiować:

Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty i wgraj je do 
systemu rekrutacyjnego.

2. Przygotuj dokumenty:

czekaj na wiadomość z Biura Rekrutacji. 

3. Sprawdzaj skrzynkę e-mail:

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
ul. Okopowa 59
01-043, Warszawa

+48 609 003 199
+48 736 150 285
+48 696 486 903
+48 535 671 018

rekrutacja@vizja.pl

Adres:

E-mail:Telefon:

Odwiedź naszą stronę:lub

zeskanuj kod QR www.vizja.pl

Więcej znajdziesz na
www.indeks.vizja.pl

Najbardziej
nowoczesny kampus

edukacyjno-biznesowy w Polsce

Studenci z ponad
60 krajów

Top 10 uczelni
niepublicznych według

rankingu Perspektywy 2021

Najbardziej
umiędzynarodowiona

Uczelnia w Polsce

WYGRAJ INDEKS
NA STUDIA!
KROK  1

KROK  2

KROK  3

napisz esej na temat:
„Media społecznościowe – szanse i zagrożenia”

wypełnij formularz zgłoszeniowy,
dołącz swoją pracę wraz z niezbędnymi dokumentami.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC WYDŁUŻONY DO 30 MAJA

oczekuj na wyniki!



Uczelnia nowych możliwości 

VIZJA PARK - kampus idealny
dla studentów 

Nasze kierunki Polecane specjalizacje 

W nowoczesnym kampusie, zlokalizowanym w centrum Warszawy, tworzymy 
dla naszych studentów przestrzeń do rozwoju kreatywności, budowania 
ścieżki kariery i realizowania projektów.

Już od ponad 20 lat jako jedna z czołowych uczelni niepublicznych w Polsce 
prowadzimy studia z zakresu nauk humanistycznych, społecznych oraz 
ekonomicznych. Wyróżniamy się otwartością na studentów i na proponowane 
przez nich inicjatywy, zaangażowaniem w ich rozwój oraz nowoczesnym 
podejściem do edukacji.

Nasz kampus to strefa komfortu na miarę XXI wieku. Budynek pełen jest 
możliwości i rozwiązań, które sprzyjają rozwojowi młodych ludzi.

Nowoczesne sale wykładowe i ćwiczeniowe, pełnowymiarowa hala sportowa, 
dwupoziomowa biblioteka i zaplecze gastronomiczne, to tylko część z udogod-
nień, które czekają na studentów w kampusie AEH. W obiekcie znajdują 
się także sale do zajęć praktycznych: sala symulacji sądowych, sala wystąpień 
publicznych i konferencji prasowych, sala symulacji giełdowych, laboratorium 
przyrodnicze, laboratorium chemiczno-fizyczne z dygestorium, EEG, sala
rehabilitacyjna, laboratorium integracji sensorycznej.

Zapraszamy na wirtualny spacer po kampusie!

STOSUNKI
MIĘDZYNARODOWE

ZARZĄDZANIE
PROCESAMI I PROJEKTAMI

MARKETING 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

APLIKACJE
INTERNETOWE

DIETETYKA

PSYCHOLOGIA 
KLINICZNA 

I PSYCHOTERAPIA

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM
LUDZKIM I PSYCHOLOGIA

W ZARZĄDZANIU

DORADZTWO
PODATKOWO
-FINANSOWE

RACHUNKOWOŚĆ,
AUDYT

I CONTROLING

ADMINISTRACJA POLITOLOGIA PSYCHOLOGIA

PRAWO INFORMATYKA ZARZĄDZANIE

FINANSE 
I RACHUNKOWOŚĆ

DIETETYKA

NOWOŚĆ!
KOSMETOLOGIA
NOWOŚĆ!

FILOLOGIA
ANGIELSKA 

NOWOŚĆ!

FILOLOGIA
GERMAŃSKA

NOWOŚĆ!

FASHION
DESIGN

NOWOŚĆ!

KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA 

I PUBLIC RELATIONS


