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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обговорення проектів освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів
зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
СЛУХАЛИ 1: Задоя А.О. інформував про затвердження та публікацію стандартів з
підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні
відносини». Це викликає необхідність приведення існуючих освітньо-професійних
програм у відповідність до стандартів. Спеціально створеними робочими групами
підготовлені проекти нових ОПП, які відповідають стандартам. Вони розміщені для
обговорення
на
сайті
університету
(https://duan.edu.ua/yakist/proiekty-osvitnikhprohram.html). Уже почали надходити пропозиції від студентів, випускників та
роботодавців щодо поліпшення змісту ОПП, зміни послідовності вивчення дисциплін,
розширення переліку вибіркових дисциплін, збільшення обсягів навчальних компонентів,
які формують soft skills, тощо. Тому і виникла потреба у проведенні цього засідання для
узагальнення пропозицій та їх врахування при доопрацюванні програм.

ВИСТУПИЛИ: Магдіч А.С., Лимонова Е.М., Асланов А.Х., Соколовська Я.О., Шепотько
К.О., Петров А.В., які внесли пропозиції щодо удосконалення змісту програм.
УХВАЛИЛИ: 1. Вважати за доцільне при доопрацюванні програм врахувати наступні
побажання та зауваження:
- Оскільки певна частина випускників бакалаврату починає роботу у міжнародних
компаніях без отримання ступеня магістра, то доцільно посилити змістовний
компонент, пов’язаний з менеджерською діяльністю. З цією метою слід перенести
вивчення дисципліни «Міжнародний менеджмент» на бакалаврський рівень, а
також розширити перелік вибіркових дисциплін для 4 курсу бакалаврату за
рахунок менеджерських дисциплін;
- Оскільки на магістерську програму вступають також здобувачі, які не мають
бакалаврської освіти з міжнародних економічних відносин, або отримували цей
ступінь у інших закладах вищої освіти, де на відміну від Університету імені
Альфреда Нобеля не було передбачено глибоке вивчення двох іноземних мов, то
починати їм вивчати другу іноземну мову уже не доцільно. Тому потрібно
забезпечити для здобувачів можливість вибору: чи вивчати другу іноземну мову,
чи поглиблювати знання англійської мови, чи обрати якусь іншу дисципліну;
- Включити до навчального плану підготовки магістрів дисципліну, спрямовану на
формування спеціальної компетентності СК4 (Здатність оцінювати масштаби
діяльності глобальних фірм та їхні позиції на світових ринках) та результату
навчання РН9 (Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм
(корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з
метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках);
- Посилити орієнтацію у підготовці магістрів, спрямовану на формування
компетентності СК1 (Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо
налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації) та
результату навчання РН1 (Мати необхідні для професійної діяльності знання та
навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також
ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну
та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами).
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