СТАНЬ БАКАЛАВРОМ З МАРКЕТИНГУ ЗА 2 РОКИ!
ВИПУСКНИКАМ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ!
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
УІНВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
запрошує випускників коледжів і технікумів усіх спеціальностей отримати
сучасну освіту європейського рівня та ДИПЛОМ БАКАЛАВРА З
МАРКЕТИНГУ
за скороченою програмою / за нормативним терміном навчання 1 рік 10
місяців
за денною та заочно-дистанційною формою
ЗНИЖКА НА ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ
випускникам одного навчального закладу
в разі вступу до Університету в один рік незалежно від форми навчання та обраних
спеціальностей

10 і більше осіб – у розмірі 15%, від 5 до 9 осіб – у розмірі 10%
Маркетолог – одна з найбільш затребуваних професій в сучасному світі бізнесу! Диплом
маркетолога надає найкращі перспективи в умовах гострої конкуренції на ринку праці. Наші
випускники постійно користуються високим попитом з боку роботодавців та мають 100%
працевлаштування за фахом. Під час навчання можлива участь у міжнародних програмах
університету!
Інформація, розміщена на сайті, познайомить вас з сферою професійної діяльності
маркетолога, посадами, які може займати випускник, умовами навчання та основними
дисциплінами, що викладаються
Перелік документів для вступу розміщений на сайті
Для зарахування на скорочену програму підготовки бакалавра на базі диплома молодшого
спеціаліста зі споріднених спеціальностей необхідно скласти: вступне фахове випробування з
Маркетингу (співбесіда)
Для зарахування на програму підггтовки бакалавра з нормативним терміном навчання на
базі диплома молодшого спеціаліста з будь-яких інших спеціальностей необхідно скласти
вступні випробування:
1) фахове випробування з Маркетингу (співбесіда)
2) додаткове фахове випробування з Основ економіки і підприємництва.
Програми вступних випробувань розміщені на сайті
ПРОБНІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ЗА ГРАФІКОМ (див. на сайті)
Консультації надаються на кафедрі міжнародного маркетингу за адресою: м. Дніпро,
Січеславська Набережна (Наб. Леніна), 18, к. 2602, 2607, e-mail: market@duan.edu.ua,
тел. каф. 31-20-38 За інформацією щодо вступу та умов навчання звертатись:
Завідувач кафедри міжнародного маркетингу, проф. Тараненко Ірина Всеволодівна, e-mail:
ivtar@ukr.net, тел. 050 569 21 94, 093 514 04 59, 097 424 19 32

ЧЕКАЄМО НА ВАС!

