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ОБИРАЄМО ВНЗ

30 квітня 2015 р.

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ ОСВІТИ НА БЕРЕЗІ ДНІПРА
На запитання старшокласників Дніпропетровського міського
юридичного ліцею відповідає Борис ХОЛОД, президент
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

— Як визначається якість освіти?
— Якість освіти – це коли молода
людина закінчила навчальний заклад,
отримала освіту, вийшла на ринок праці
і за неї борються працедавці. А щоб підготувати такого спеціаліста, ми повинні
знати, чого працедавці бажають. Сьогодні в залі нобелівських лауреатів проходить «Ярмарок вакансій». 23 великі
організації працедавців прийшли боротися за наших студентів, за наших випускників. Вони презентують свої компанії,
доводять, що вони найкращі. Це ми роз-

глядаємо як важливий елемент нашого
навчального процесу. В університеті
працює громадська рада з оцінювання
компетенцій випускників. До неї входять
провідні працедавці.
Університет постійно надає запити у
центр зайнятості про те, скільки наших
випускників звертається за допомогою
в працевлаштуванні. Сьогодні представник центру зайнятості повідомила, що
середній рівень працевлаштованості
випускників вищих навчальних закладів у регіоні складає 50—55 відсотків,
після закінчення коледжів та технікумів
працевлаштовані 27% випускників.
А серед наших випускників до центру
зайнятості звертаються 3—4 людини за
рік (з 500 випускників), тобто менше
(0,5—0,6%).
— Чи залишиться цього року
знижка на оплату за навчання у разі
вступу до університету п’яти і більше
випускників з одного навчального
закладу?
— Ми підтримуємо таку ідею, вона
перевірена часом. Про соціальні іні-

ціативи підтримки різних соціальних,
інтелектуальних активностей, а також
випускників з особливими потребами можна прочитати на нашому сайті:
www.nobel-univer.edu.ua. Цей процес
розпочався у 2013 році угодою з вашим
ліцеєм. Такі соціальні ініціативи добре
мотивують і вступників, і їхніх батьків.
Звісно, це наші партнерські досягнення,
але будемо їх поширювати, нехай і інші
до правильних ініціатив долучаються.
— Чи є можливість з дипломом
університету працювати за кордоном, чи допоможуть отримані знання працевлаштуватись в іншій країні?
— Звичайно. Я часто зустрічаю в інших країнах наших випускників, які працюють на різних посадах з дипломом
Дніпропетровського університету імені
Альфреда Нобеля. А тепер у нас дуже
активно розвиваються міжнародні програми подвійних дипломів…
— Чи правдива інформація про
закриття Ренійського інституту
Дніпропетровського університету

імені Альфреда Нобеля?
— Я дотримуюся тієї позиції, що філії,
де немає докторів та кандидатів наук,
відповідної науково-методичної бази,
бібліотеки, працювати не можуть, не
повинні. Працювати мають право тільки
навчальні заклади з відповідною базою.
Неякісної освіти не повинно бути.
У 1997-му та 1998-му університет
відкрив дві філії. Одна з них (у 1998 р.) –
в Кременчуці Полтавської області (нині
це активно працюючий Кременчуцький
інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля). Ще одна
філія відкрилася у 1997 році в м. Рені
Одеської області (в 300 кілометрах від
Одеси та 800 кілометрах від Дніпропетровська). Я був переконаний, що
регіону потрібний навчальний заклад,
що готуватиме спеціалістів із затребуваних на той час спеціальностей. Було
акредитовано чотири спеціальності: три
економічні та «Переклад». Протягом всіх
цих років обидві філії працювали. Ще у
квітні 2014 року я вніс пропозицію щодо
закриття філії в Рені, тому що підготовка

в цьому закладі не відповідає тому освітньому рівню, що надає базовий заклад
– Дніпропетровський університет імені
Альфреда Нобеля. Я поговорив з міністром освіти і науки, відправив офіційний лист, подав пропозицію на розгляд
колегії про закриття філії та перерозподіл ліцензійного обсягу в базовий навчальний заклад. Згоду на це за нашою
ініціативою ми отримали, і винесене рішення було оприлюднене, опубліковане
в офіційних виданнях.
Минулого року наш університет (серед 98 вишів недержавної власності
в Україні) прийняв найбільше заяв від
абітурієнтів та зарахував на навчання
для отримання ступенів бакалавра та
магістра. Тільки так Дніпропетровський
університет імені Альфреда Нобеля працюватиме і надалі.

ПРОГРАМИ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ:
ДРУГУ ХВИЛЮ РОЗПОЧАТО

День Європи-2015

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ!
ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА НА БЕРЕЗІ ДНІПРА!
15 травня об 11.30
УРОЧИСТЕ ВРУЧЕННЯ
студентам Дніпропетровського
університету імені Альфреда Нобеля
ДИПЛОМІВ БАКАЛАВРА

Серед багатьох переваг навчання у
Дніпропетровському університеті імені
Альфреда Нобеля чи не найцікавішим
для абітурієнтів та студентів в останні
роки є розвиток програм подвійних
дипломів із провідними європейськими вишами. Ці програми вже мають
реальні результати, зацікавленість у
них в суспільстві постійно зростає, тож
вони розвиваються, зростають, живуть
своїм неповторним життям. Сьогодні
діють три такі програми:
l Університет Уельсу, Кардіфф, UK
— Міжнародний менеджмент — Бакалаврат — 60 учасників;
l Вища Школа Менеджменту та
Охорони Праці (WSZOP), Катовіце,
Польща – Філологія — Бакалаврат —
28 учасників;
l Економічний Університет Братислави, Словаччина (ЕУБ) — Міжнародні
Економічні відносини — Магістратура
— 10 учасників.
Саме у ці весняні дні в міжнародній програмі подвійних дипломів бакалаврів з англійської
філології, яку наш університет
реалізує спільно з Вищою школою
менеджменту та охорони праці з
польського міста Катовіце, розпочався другий етап: партнери
зустрілися в Україні, щоб активно
рухатися далі.

ФОРМАТИ МІЖНАРОДНОЇ
ПРОГРАМИ ПОДВІЙНИХ
ДИПЛОМІВ ДУАН — WSZOP

P Студенти зараховуються на
програму на старших курсах з врахуванням вже отриманих в Україні
знань;

P Викладання організоване в
Україні та Польщі (двічі на рік) у
відповідності до академрізниці;
P До викладання залучаються фахівці, кандидатури яких
узгоджені ВНЗ-партнерами. Викладання ведеться англійською.
Програма візиту пані Малгожати
Сікорської, засновниці і канцлера потужного польського вишу у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля була дуже насиченою:
презентації, робочі зустрічі, екскурсії…
Але головним у ній, безперечно, було
підписання угоди про другу хвилю у
розвитку міжнародної програми подвійних дипломів. Тож на офіційному
рівні цей старт відбувся саме під час
переговорів між керівництвом двох
вишів. Угоду було підписано Борисом
ХОЛОДОМ, президентом Дніпропетровського університету імені Альфреда
Нобеля, і Малгожатою СІКОРСЬКОЮ,
канцлером Вищої школи менеджменту
та охорони праці з Катовіце.
Студенти-філологи, які вже готові долучитися до міжнародної
програми (їх 12), з моменту старту другої хвилі отримали довгоочікувану можливість розпочати
онлайн-реєстрацію як учасники
проекту, якою і скористалися. Після
проходження нескладної процедури
вони зможуть не тільки відчути себе
студентами одразу двох вишів – у
Дніпропетровську і Катовіце, але й
отримати всі переваги такого стану.
Попереду – старт магістерської
програми подвійних дипломів з ме-

неджменту, яку партнери сподіваються реалізувати у тому числі і за
підтримки європейських фондів.
У ці ж весняні дні, отримають бакалаврські дипломи студенти англомовної програми за спеціальністю «Міжнародний менеджмент». Ця програма
розпочалася у 2009 році і була валідована Університетом Уельсу (Велика
Британія) у 2010 році.

ФОРМАТИ МІЖНАРОДНОЇ
ПРОГРАМИ ПОДВІЙНИХ
ДИПЛОМІВ ДУАН —
УНІВЕРСИТЕТ УЕЛЬСУ

P На базі конкурсного відбору
студенти зараховуються на програму після першого року навчання в
Україні;
P Навчання здійснюється в
Україні англійською викладачами,
що були затвердждені Університетом Уельсу;
P Уся методична та нормативна
документація перевіряється та затверджується Університетом Уельсу;
P Перевірка ВСІХ екзаменаційних та самостійних робіт проводиться паритетно викладачами
ОБОХ ВНЗ-партнерів.
P Програма подвійних дипломів з Університетом Уельсу надає
студентам можливість за три роки
отримати два дипломи бакалавра
та передбачає навчання англійською мовою у крос-культурному
середовищі.

l Ваши новости с вашей улицы. СМС на тел. 066-343-64-30 l

за міжнародною програмою подвійних дипломів спеціальності
«МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ», валідованої*
Університетом Уельсу, Кардіфф,
Велика Британія!
ПРИХОДЬ до меморіально-паркового комплексу
«ПЛАНЕТА АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ»
(вул. Набережна Леніна, 18)
ДИВИСЬ на 27 ТК та оn-line: www.nobel-univer.edu.ua
——————
*Валідація – придання законної сили, легалізація, ратифікація

21 студент успішно завершив навчання за програмою та отримає диплом бакалавра за напрямом «Міжнародна економіка» українського зразка
та диплом бакалавра з відзнакою
(BaHons) за напрямом «Міжнародний
менеджмент» британського зразка (з
них сім студентів отримали британський диплом з відзнакою першого
ступеня, чотири – диплом з відзнакою
другого ступеня).
Також студенти Університету імені
Альфреда Нобеля зараз успішно продовжують навчання за міжнародною
програмою подвійних дипломів
(спеціальність «Міжнародні економічні відносини») в Економічному
університеті Братислави (Словаччина).

ФОРМАТИ МІЖНАРОДНОЇ
ПРОГРАМИ ПОДВІЙНИХ
ДИПЛОМІВ ДУАН — ЕУБ

P Студенти зараховуються на
програму безпосередньо до Університету Братислави;

P Викладання ведеться в
Україні в рамках програми студентської мобільності;
P Захист дипломів проводиться в Дніпропетровську і в Брати
славі.
Нові можливості та переваги
навчання за міжнародними програмами очима студентів:
l Можливість працевлаштування за кордоном;
l Нові враження та досвід;
l Розширення кругозору;
l Залучення до єдиного європейського простору.
І про перспективи:
l Активний пошук партнерів для створення міжнародних програм з міжнародного
права, міжнародних фінансів,
психології;
l Формування пропозицій
для іноземних студентів;
l Створення міжнародних консорціумів ВНЗ;
l Започаткування міжнародної
аспірантури та докторантури…

