Кафедра управління підприємницькою та туристичною
діяльністю
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ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ
“БАКАЛАВР”

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ
“БАКАЛАВР”

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ
“МАГІСТР”

076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

242 Туризм

Спеціалізація: Економіка та управління підприємством
(зі знанням англійської мови)

Спеціалізація: Туристична діяльність
(зі знанням англійської мови)

Конкурсні предмети:

українська мова і література

математика

на вибір абітурієнта: історія України
або іноземна мова*
*англійська, іспанська, німецька, російська,
французька

Конкурсні предмети:

українська мова і література

історія України

на вибір абітурієнта: іноземна мова*
або географія
*англійська, іспанська, німецька, російська,
французька

бюджетна і контрактна форма навчання
денне відділення

бюджетна і контрактна форма навчання
денне відділення

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА —
ШЛЯХ ДО УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ!!!

ЯКІСНА ОСВІТА —
ШЛЯХ ДО УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ!!!

076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
Освітня програма: Економіка підприємства. Менеджмент проектів і
консалтинг
Конкурсні предмети:

фаховий іспит

іноземна мова*
*англійська, іспанська, німецька, російська,
французька
бюджетна і контрактна форма навчання
денне відділення

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА —
ШЛЯХ ДО УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ!!!

Магістр з економіки та
управління підприємствами
(зі знанням англійської
мови)

Бакалавр

Бакалавр

з туризму (фахівець з туристичної діяльності зі
знанням англійської
мови)

з економіки та управління
підприємствами
(зі знанням англійської
мови)

може обіймати такі посади:


директор, керівник підприємства;



менеджер;



головний економіст;



начальник планово-економічного відділу;



фахівець з організації виробництва;
консультант по економічним питанням;




фахівець з бізнес-планування;



фахівець з управління проектами;



викладач вищих навчальних закладів.

Він має академічні права продовжити
економічну освіту за ступенем доктор філософії або обрати додатковий чи інший напрям цих освітніх ступенів в Ізмаїльському
державному гуманітарному університеті та
інших вищих навчальних закладах України
та Європи.

Діапазон конкурсних балів
від 100 до 200
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Приймальна комісія ІДГУ: (04841) 97-607,
094-998-96-07; vstupidgu@gmail.ru
Адреса факультету: м. Ізмаїл, пр-т Миру, 9
Тел.: (04841) 5-32-42
Web-сайт ІДГУ: www.idgu.edu.ua

може обіймати такі посади:
може обіймати такі посади:














екскурсовод;
інструктор оздоровчо-спортивного туризму;
організатор подорожей;
організатор туристичної та готельної діяльності;
фахівець з готельного та ресторанного обслуговування;
фахівець з розвитку сільського туризму;
фахівець з туристичного обслуговування;
фахівець із конференц-сервісу;
фахівець із організації дозвілля;
фахівець із спеціалізованого обслуговування;
інспектор з туризму;
фахівець із туристичної безпеки;
інструктор –методист з туризму та ін.

Він має академічні права продовжити
освіту за ступенем магістр, доктор філософії
або обрати додатковий чи інший напрям цих
освітніх ступенів в Ізмаїльському державному
гуманітарному університеті та інших вищих навчальних закладах України та Європи.

Діапазон конкурсних балів
від 100 до 200
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Приймальна комісія ІДГУ: (04841) 97-607,
094-998-96-07; vstupidgu@gmail.ru
Адреса факультету: м. Ізмаїл, пр-т Миру, 9
Тел.: (04841) 5-32-42











економіст;
економіст з фінансової роботи;
інспектор митний;
головний податковий інспектор;
ревізор-інспектор податковий;
торгівельний брокер;
маркетолог;
начальний фінансового відділу;
статистик та ін.

Він має академічні права продовжити
економічну освіту за ступенем магістр, доктор філософії або обрати додатковий чи інший напрям цих освітніх ступенів в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті та інших вищих навчальних закладах
України та Європи.
Діапазон конкурсних балів
від 100 до 200
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Приймальна комісія ІДГУ: (04841) 97-607,
094-998-96-07; vstupidgu@gmail.ru
Адреса факультету: м. Ізмаїл, пр-т Миру, 9
Тел.: (04841) 5-32-42
Web-сайт ІДГУ: www.idgu.edu.ua

