Європейська освіта в Україні – твій шанс на успіх!

Спеціальність «Міжнародні економічні
відносини»
Глобалізація сучасного світу робить найбільш затребуваними працівників, які володіють
знаннями та навиками діяльності на міжнародних 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.
Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Ступінь «Бакалавр»: термін навчання 4 роки (денна, заочно-дистанційна форми)
Мова навчання: українська або англійська
Документ про закінчення: Диплом бакалавра з міжнародних економічних відносин з
додатком європейського зразка (Diploma Supplement)
Місія освітньої програми «Бакалавр з міжнародних економічних відносин» - підготовка
висококваліфікованого фахівця з міжнародних економічних відносин, здатного успішно
вирішувати питання зовнішньоекономічної діяльності, спілкуватися з закордонними
партнерами з урахуванням національних особливостей ведення бізнесу
Англомовна програма з міжнародних економічних відносин – це єдина у Східній Європі
програма, валідована Університетом Уельсу Трініті Сан Девід (Велика Британія), що дає
можливість випускникам отримати диплом з міжнародного менеджменту цього
відомого британського університету!

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 «Бакалавр 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.

ПОДАЛЬША ОСВІТА
- продовження навчання на англомовній магістерській програмі «Міжнародні економічні
відносини» в Університеті імені Альфреда Нобеля;
- вступ до магістерських програм українських і зарубіжних вузах. Наявність британського
диплому дозволить втупити на магістратуру без процедури нострифікації (визнання
дипломів) не тільки в вузи Центральної та Східної Європи, а й Західної Європи, Канади,
США, Австралії.

Join us!
Умови зарахування
Абітурієнти з України зараховуються на навчання за спеціальністю «Міжнародні
економічні відносини» за наявності сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з
наступних дисциплін:
Українська мова та література;
• Українська мова та література;
Іноземна мова;
• Іноземна мова;
Математика або Географія
• Історія України або Географія

Увага! Іноземні абітурієнти зараховуються безпосередньо на перший курс 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.
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

Запрошуємо випускників шкіл отримати сучасну освіту європейського рівня на базі
повної загальної середньої освіти (11 класів).
Запрошуємо
ВИПУСКНИКІВ
КОЛЕДЖІВ
І
ТЕХНІКУМІВ
УСІХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ отримати якісну освіту, що відповідає міжнародним
стандартам, та ДИПЛОМ БАКАЛАВРА З МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ
ВІДНОСИН за скороченою програмою терміном навчання 1 рік 10 місяців або за
нормативною програмою 2 роки 10 місяців.
Для зарахування на скорочену програму бакалавра терміном навчання 1 рік 10
місяців на базі диплома молодшого спеціаліста необхідно скласти:
1. Вступне фахове випробування з міжнародних економічних відносин (співбесіда)
2. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з Української мови та літератури та на вибір
Математика або Історія України
Для зарахування на нормативну програму бакалавра терміном навчання 2 роки 10
місяців на базі диплома молодшого спеціаліста необхідно скласти:
1. Вступне фахове випробування з міжнародних економічних відносин (співбесіда)
2. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з Української мови та літератури та на вибір
Математика або Історія України
Програми вступних випробувань (співбесіди) 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:
(приймальна комісія)
м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18
(098) 138-44-80, (050) 340-16-61
e-mail: abit@duan.edu.ua

