Європейська освіта в Україні – твій шанс на успіх!

Спеціальність «Міжнародні економічні
відносини»
Сьогодні практично немає жодного виду економічної діяльності, який би не був пов’язаним з
міжнародними відносинами. Глобалізація сучасного світу робить найбільш затребуваними
працівників, які володіють знаннями та навиками діяльності на світових ринках. Випускники зі
спеціальності «Міжнародні економічні відносини» – це фахівці у сфері міжнародних товарногрошових та фінансових відносин, розвитку інвестиційного ринку та ефективного інвестування
активів, здатні працювати як в Україні, так і за кордоном.
Вступивши до магістратури за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» ви можете стати
учасником дуальної програми, яка реалізується спільно з міжнародною компанією «МеталЕксперт». Компанія-партнер не тільки надає оплачуване робоче місце та гарантує
працевлаштування після закінчення університету, а й ще відшкодовує більшу частину витрат
на навчання!

Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Ступінь «Магістр»: термін навчання 1 рік та 5 місяців (денна, вечірня форми навчання)
Мова навчання: українська або англійська
Документ про закінчення: Диплом магістра з міжнародних економічних відносин з
додатком європейського зразка (Diploma Supplement)
Місія освітньої програми «Магістр з міжнародних економічних відносин» - підготовка
висококваліфікованого фахівця з міжнародних економічних відносин,
здатного
самостійно приймати ефективні рішення у нестандартних ситуаціях з питань
зовнішньоекономічної діяльності, вести переговори з закордонними партнерами з
урахуванням національних особливостей ведення бізнесу
Освітня програма реалізується кафедрою міжнародних економічних відносин та
економічної теорії
Завідувач кафедри
доктор економічних наук, професор, заслужений
працівник народної освіти України

ЗАДОЯ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають
Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації
Європейська якість освіти
Програма «Магістр з міжнародних економічних відносин» в Університеті імені Альфреда
Нобеля є першою і єдиною в Україні освітньою програмою з міжнародних відносин,
акредитованою на міжнародному рівні європейським агентством ZЕvA, Ганновер
(Німеччина), яке визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

Унікальні пропозиції:
- англомовна програма підготовки магістрів з міжнародних економічних
відносин, яка реалізується за Британськими стандартами
-

україномовна програма подвійних дипломів спільно з Вищою школою бізнесу –
National Louis University (Польща):
Випускники програми отримують два дипломи:
диплом магістра з міжнародних економічних відносин Університету імені
Альфреда Нобеля (Дніпро, Україна)
диплом магістра з Global Business Management Вищої школи бізнесу (Новий
Сонч, Польща).
З 2016 р. 25 учасників цієї програми уже отримують польський диплом!
Особливості програми

Усі дисципліни, не залежно від мови спілкування, викладаються за Британськими
стандартами.
Впровадження стандартів британської системи якості освіти в реальний навчальний
процес робить програму унікальною.
Формування професійних компетенцій в області європейських стандартів в економіці
і бізнесі якісно відрізняє нашого випускника від випускників інших ЗВО України
Унікальний комплекс навчальних дисциплін має практичну спрямованість та забезпечує
високу конкурентоспроможність випускників під час працевлаштування.
У процесі навчання студенти отримують навички роботи у міжнародних організаціях і
приватних компаніях, що дає їм необхідний практичний досвід і допомагає придбати
ділові зв'язки у міжнародному професійному середовищі.
Умови зарахування
Вступники з України зараховуються на навчання до магістратури за спеціальністю
«Міжнародні економічні відносини» за підсумками складання вступних випробувань
(іспитів) з наступних дисциплін:
Комплексний екзамен з фаху (дисципліни: міжнародні економічні відносини,
міжнародна інвестиційна діяльність, міжнародні фінанси, міжнародний
маркетинг);

Іноземна мова (у формі Єдиного вступного іспиту (ЄВІ)).;
Увага! Іноземні вступники зараховуються безпосередньо на перший курс англомовного
навчання (без навчання на підготовчому відділенні) за умови знання англійської мови.
КАР'ЄРА
Це програма для тих, хто чітко розуміє, що ми живемо в епоху глобалізації, коли питання
освіти виходять на перший план і правильно обраний навчальний заклад часто визначає
успіх Вашої кар'єри в майбутньому. Додатковою гарантією цього можна вважати
наявність диплому одного з закордонних університетів – загальновизнаного зразка якості
освіти у світі.
ДЕ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ВИПУСКНИК?
На усіх посадах, які потребують глибокого знання особливостей ведення міжнародного
бізнесу, навичок аналізувати світові ринки та уміння вести ділове спілкування з
іноземцями, зокрема:
 у спільних та іноземних підприємствах;
 на великих виробничих та торговельних підприємствах –
зовнішньоекономічної діяльності;
 на підприємствах малого та середнього бізнесу;
 в органах державного регулювання економіки;
 в іноземних представництвах підприємств України усіх форм власності.

у

відділах

ПОДАЛЬША ОСВІТА
Диплом магістра з міжнародних економічних відносин дає можливість продовжити
навчання в докторантурі (рівень PhD) за однією з економічних спеціальностей, як в
Україні, так і за кордоном
5 ПРИЧИН, ЧОМУ ВАРТО ЗАПИСАТИСЯ НА ПРОГРАМУ
1. Можливість навчатися англійською мовою та набуття навичок професійного
спілкування нею значно підвищують шанси на перспективне працевлаштування.
2. Можливість отримати диплом закордонного університету розширює сферу
подальшого працевлаштування
3. Економія часу навчання – 2, а то й 3 дипломи за 2 роки!
4. Використання британських стандартів навчання дозволяє сформувати навики
самостійного прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, що формує хороший
старт для подальшого кар’єрного зростання.
5. Участь в програмі кваліфікованих викладачів, що мають досвід викладання у
європейських університетах.

Запрошуємо до участі у програмі:

-

Випускників бакалаврату з міжнародних економічних відносин та
міжнародної економіки, які хочуть отримати якісну повну вищу освіту в
обраній сфері діяльності;

-

Випускників бакалаврату з інших спеціальностей, які бачать своє майбутнє,
пов’язаним з міжнародною економічно діяльністю;

-

Фахівців, які уже мають повну вищу освіту та відчувають потребу у знаннях з
міжнародного бізнесу для досягнення кращих результатів у своїй професійній
діяльності.

Існує можливість паралельного навчання за кількома
спеціальностями! Скористайтесь нею!
Програми вступних випробувань розміщені на веб-сайті університету.
Консультації надаються
на кафедрі міжнародних економічних відносин та економічної теорії
за адресою: м. Дніпро, Січеславська Набережна, 18, к. 3308, 3415
(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 економічних відносин та економічної теорії
професор Задоя Анатолій Олександрович,
e-mail: zadoya@duan.edu.ua,
тел. +38 056 778 56 53
Заступник завідувача
доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна
e-mail: dh.ier@duan.edu.ua
тел. +38 056 373 92 99

Приєднуйся до успішних!
Наша адреса:
м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 18
(098) 138-44-80, (050) 340-16-61 (приймальна комісія)
e-mail: abit@duan.edu.ua

