БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ –
сучаcне навчання, запорука вашого успіху!

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ
У ДЕРЖАВНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

НАШІ СТУДЕНТИ:
✓ Опановують сучасні програмні продукти в
лабораторіях компаній IBM, Miratech;
ЗНО У 2021 РОЦІ
✓ Вивчають фахово англійську мову з викладачами
найвищого рівня, також на 3 та 4 курсі
Бюджет та контракт
Виключно контракт
викладання таких предметів, як: «Економічне
Українська мова та
Українська мова та
партнерство», «Економічна звітність» та
література
література
«Економіка продажів», проводиться виключно
Математика
Історія України
англійською мовою.
Історія України або
✓ Стажуються та проходять практику у провідних
Історія України або
компаніях м. Києва та у зарубіжних компаніях;
іноземна мова, або
іноземна мова, або
✓ Беруть участь у міжнародних проектах спільно з
біологія, або
біологія, або географія,
міжнародним союзом електрозв'язку.
географія, або фізика,
або фізика, або хімія
ВИ ГАРАНТОВАНО ОТРИМАЄТЕ:
або хімія

Метою бакалаврської програми
є підготовка компетентних фахівців, які вміють керувати
фінансово-економічними процесами в компанії, здатні
організовувати процес цифровізації будь-якого бізнесу,
вільно володіють англійською мовою і принципами
управління у міжнародних корпораціях

Денна та
заочна
форма
навчання

За бюджетні
кошти на
контрактній
основі

Період
навчання
3 роки 10
місяців

ОПЛАЧУВАНІ ПРАКТИКИ ТА СТАЖУВАННЯ
У ПРОВІДНИХ КОМПАНІЯХ З МОЖЛИВІСТЮ
ПОДАЛЬШОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ВИ ЗМОЖЕТЕ
ПРАЦЮВАТИ:
Іноземна мова (за фахом);
Економічна діагностика підприємства
Управління в умовах цифрової економіки
Психологія підприємництва та бізнесу
Підприємництво та фінанси в IT-cфері
Інтелектономіка та управління знаннями
Бізнес-планування в системі 1C і Project Expert
Моделювання вартості компанії
Управління капіталом та фандрайзинг
Технології вибухового піару
Розвиток нового бізнесу
Засади відкриття власного бізнесу
Міжнародна економіка
Управління життєвим циклом компанії
Транснаціональні корпорації
Податкове та трудове право
Управління стратегічними змінами
Соціальна відповідальність бізнесу
Економічна безпека підприємства

Економічний
радник
Економіст з
міжнародної
торгівлі
Аналітик
фінансових
ринків

Директор з
економіки
Заступник цифрового
директора з економіки

Директор з розвитку
партнерських зв’язків
Начальник відділу
фінансовго планування

Керівник відділу продажів IT I Digital-продуктів
Фахівець з
розвитку
клієнтської мережі
Економістлогіст

Бізнес-аналітик (BI,
BA, CRM, ERP)

Економістмаркетолог

Керівник відділу
розвитку

ДЛЯ СТУДЕНТІВ
СФОРМОВАНА
НАЙСУЧАСНІША
НАВЧАЛЬНОМАТЕРІАЛЬНА
БАЗА!

НАВЧАННЯ НА БАЗІ КОМПАНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС У ЦЕНТРІ КИЄВА
ПАРТНЕРІВ КАФЕДРИ

ПОТУЖНІ КОМП’ЮТЕРНІ КЛАСИ З
НАЙСУЧАСНІШИМ ОБЛАДНАННЯМ
І З НАЙКРАЩИМ ПРОГРАМНИМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
НОВИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ЦЕНТР
ІТ-КАФЕТЕРІЇ З ДОМАШНІМИ СТРАВАМИ

