МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Студенти кафедри менеджменту і
адміністрування
мають
можливість
продовжити навчання за кордоном.
Зокрема, з 2014 року студенти кафедри
менеджменту і адміністрування мають
можливість навчатись у Краківській
гірничій академії ім. Станіслава Сташіце.
Значно розширює можливості студентів
продовжити навчання за кордоном
співпраця із Познанською Політехнікою.
Викладачі кафедри проходять стажування
та підвищення кваліфікації у закордонних
вищих навчальних закладах.

Будь успішним та приєднуйся
до нас!!!!!
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213
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Сайт вузу www.nung.edu.ua

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Наші випускники залучені до здійснення
управлінських функцій у державному та
муніципальному
управлінні,
сфері
підприємницької діяльності, споживчої
кооперації і торгівлі, агропромисловому
комплексі, освітянській, науковій та
інтелектуально-інноваційній активності, а
також у інших промислових підприємств
(гірничих, машинобудівних, нафтогазових
тощо).
Так, продуктивно проявили себе у:
− фінансовій
сфері
Ю.
Друк
(«Укрексімбанк»,
голова
філії),
К.
Кириченко
(«Приватбанк»,
заступник
директора), А. Сова («АХА Страхування»,
головний менеджер)
− сфері енергетики – Д. Ільницький (ПАТ
«Прикарпаттяобленерго»,
замісник
фінансового директора);
− сфері державного управління – П.
Шкутяк (Долинська облдержадміністрація,
голова);
− сфері обслуговування – В. Гладун (ВК
«Козацький острів», управляючий) та І.
Стефінів
(готель
«Парк
Готель»,
управляючий);
− сфері
управління
недержавними
організаціями – Т. Михайлюк (AIESEC,
президент глобального офісу).
Теперішні викладачі кафедри МіА –
кандидати наук Вербовська Л. С., Галюк І.
Б., Кочкодан В. Б., Кушлик О.Ю., Петрина
М.Ю., Ріщук Л.І., Тараєвська Л.С. також є її
випускниками.
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Інститут
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Кафедра
менеджменту і
адміністрування

ДЛЯ ЧОГО НЕОБХІДНО ЗНАТИ
МЕНЕДЖМЕНТ?
Якщо погоджуєтесь із тим, що
важливою вимогою по відношенню до
бізнес-управління і управлінців стала
здатність до інновацій та нестандартного
мислення,
приходьте навчатись на
спеціальність «менеджмент організацій і
адміністрування» в ІФНТУНГ, на кафедру
менеджменту і адміністрування.
Після закінчення навчання у нашому
університеті випускники спеціальності
«Менеджмент»
можуть
обіймати
управлінські посади у різних галузях
народного господарства, в державних
адміністраціях
різних
рівнів,
підприємницьких структурах, у наукових
на навчальних закладах, зокрема:
• менеджера персоналу
• маркетингового менеджера
• фінансового менеджера
• інвестиційного менеджера
• інноваційного менеджера
• креативного менеджера
• менеджера досліджень та розробок
• менеджера права
• офіс-менеджера
• антикризового менеджера
• бренд-менеджера
• менеджера логіста
• адміністратора
• …

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
Кафедра менеджменту і адміністрування
(МіА),
заснована
на
базі
кафедри
управління виробництвом, яка створена у
1995 році, пройшла динамічний етап свого
становлення. За часів свого існування
кафедра виконує місію забезпечення
регіонів, галузей і підприємств усіх сфер
ділової та соціальної активності України
молодими і кваліфікованими спеціалістами
в управлінській сфері діяльності. Це ж
стосується і такої стратегічно важливої
галузі як нафтогазовий комплекс.
Майбутніх фахівців-управлінців готує
професорсько-викладацький персонал у
складів 3 докторів наук та 15 кандидатів
наук. Сьогодні на кафедрі МіА працює
понад 20 викладачів, з яких більше 90
відсотків – кандидати наук та доценти.
Близько 50 відсотків персоналу кафедри
становлять молоді викладачі – випускники
ІФНТУНГ. Більшість викладачів кафедри
має досвід практичної роботи у виробничих,
підприємницьких
і
комерційних
структурах.
НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Кафедра
"Менеджмент
і
адміністрування" є випусковою. Здійснює
підготовку
і
випуск
фахівців
за
спеціальністю «Менеджмент» освітньокваліфікаційних рівнів :
− бакалавр;
− спеціаліст ;
− магістр .

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ІФНТУНГ НА
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»
В 2016 РОЦІ
Для
вступу
на
спеціальність
«Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр» необхідно здати ЗНО з
таких дисциплін (базовий рівень):
 обов’язкові дисципліни: українська
мова та література, географія;
 за вибором: історія, математика,
іноземна мова.
Для
вступу
на
спеціальність
«Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного
рівня «магістр» на базі освітньокваліфікаційного
рівня
«бакалавр»
означеної спеціальності необхідно здати
вступні іспити з таких дисциплін:
 іноземна мова;
 іспит за фахом .
Для
вступу
на
спеціальність
«Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного
рівня «магістр» на базі освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» інших
спеціальностей необхідно здати вступні
іспити з таких дисциплін:
 співбесіда за фахом;
 іноземна мова;
 іспит за фахом .
На базі ІФНТУНГ молодший спеціаліст
після закінчення коледжу має можливість
продовжити освіту за фахом освітньокваліфікаційного
рівня
«бакалавр»
спеціальності «Менеджмент» на третьому
курсі.

