НАЙСУЧАСНІША, ПРЕСТИЖНА І ЗАТРЕБУВАНА РОБОТОДАВЦЯМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА
СТРАХУВАННЯ
«Грошими треба управляти, а не слугувати ім»
Сенека
Галузь знань: 07 «Управління і адміністрування»
Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Ступінь «Магістр»: термін навчання 1,5 роки (денна, вечірня форми)
Документ про закінчення: Диплом магістра з фінансів, банківськоУ справи та
страхування з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)
Місія освітньої програми магістратури зі спеціальності «Фінанси, банківська
справа та страхування» - підготовка нового покоління висококваліфікованих фінансових.
страхових та банківських фахівців з інноваційним способом мислення, системою знань і
передових компетенцій в області управління фінансами, які необхідні для успішноУ
роботи в украУнських та зарубіжних компаніях, державних і муніципальних органах влади
у якості керівників та провідних фахівців фінансових відділів, а також створення власного
успішного бізнесу.
Освітня програма реалізується кафедрою міжнародних фінансів, обліку та
оподаткування
Завідувач кафедри
доктор економічних наук, професор

БОЛГАР ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають
Європейським стандартам якості вищоУ освіти та вимогам БолонськоУ деклараціУ.
Європейська якість освіти
Програма «Магістр з фінансів, банківськоУ справи та страхування» в Університеті імені
Альфреда Нобеля є першою і єдиною в УкраУні освітньою програмою з цієУ спеціальності,
акредитованою на міжнародному рівні європейським агентством ZЕvA, Ганновер
(Німеччина), яке визнало УУ повну відповідність міжнародним стандартам.
Унікальна пропозиція: навчання за АНГЛОМОВНОЮ ПРОГРАМОЮ МАГІСТРА З
ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ або вивчення окремих
дисциплін англійською мовою (за бажанням).

Участь в міжнародних програмах студентського обміну та закордонні стажування в
університетах ІспаніУ, Німеччини, Польщі та інших краУн.
Програми подвійних дипломів з ВНЗ – партнерами
Ми пропонуємо:

 Міжнародно визнаний диплом магістра з фінансів, банківськоУ справи та
страхування з додатком європейського зразка (Diploma Supplement),
 Викладання досвідченими педагогами-науковцями, докторами і кандидатами наук,
що пройшли стажування в провідних зарубіжних університетах,
 Майстер-класи представників бізнесу, тренерів-консультантів бізнес-шкіл,
 Активні методи навчання: виконання імітаційних вправ, аналіз практичних
ситуацій, проведення рольових та ділових ігор,
 Опанування інформаційних систем і технологій в обліку та оподаткуванні шляхом
використання найсучасніших програмних продуктів,
 Поглиблене вивчення іноземних мов: англійськоУ, німецькоУ, французькоУ,
польськоУ,
 Спеціалізовану

бібліотеку,
іноземними виданнями,

укомплектовану

найновішими

вітчизняними

та

 Спортивний комплекс,
 Медичний центр.

Запрошуємо випускників БАКАЛАВРАТУ та освітньо-кваліфікаційних рівнів
СПЕЦІАЛІСТА та МАГІСТРА УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ отримати якісну освіту,
що відповідає міжнародним стандартам за програмою терміном навчання 1 рік 5
місяців.
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
Для зарахування на програму магістра на базі диплома бакалавра необхідно скласти:
1) професійний іспит, який включає такі предмети: «Гроші та кредит», «Фінанси»,
«Банківська система», «Корпоративні фінанси»,
2) єдиний вступний іспит з іноземної мови (за технологією ЗНО),
3) додатковий професійний іспит «Страхування».
Для зарахування на програму магістра на базі диплома спеціаліста або магістра
необхідно скласти:
1) професійний іспит, який включає такі дисципліни: «Гроші та кредит», «Фінанси»,
«Банківська система», «Корпоративні фінанси»,
2) іспит з іноземної мови,
3) додатковий професійний іспит «Страхування» для вступників, що здобули іншу
спеціальність.
Програми вступних випробувань (співбесіди) розміщені на веб-сайті університету.
ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СЛІД ПОДАТИ ДЛЯ ВСТУПУ:
Заява на ім’я ректора;
Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього
(оригінал та завірена копія);
● Копія паспорта та ІНН;
●
●

●
●

4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
Копія
військового
квитка
або
посвідчення
(для військовозобов’язаних).

про

приписку

Консультації надаються
на кафедрі міжнародних фінансів, обліку та оподаткування
за адресою: м. Дніпро, Січеславська Набережна, 18, к. 3311
(час консультацій необхідно узгодити за тел. або електронною поштою, див. нижче)
За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання
запрошуємо звертатись:
Завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування,
доцент Болгар Тетяна Миколаївна,
тел. 056-7783217
Заступник завідувача
доцент Вакулич Марія Михайлівна
e-mail: ifat@duan.edu.ua
тел. 0562-312045
ЧЕКАЄМО НА ВАС!
Наша адреса:
м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 18
(056) 370-4-370 (приймальна комісія)

