Міжнародне бізнес-адміністрування (ІМВА)
Інститут вищої кваліфікації Державного торговельно-економічного університету та Університет імені
Гульєльмо Марконі (Італія, Рим) пропонують міжнародну програму подвійного дипломування «Міжнародне
бізнес-адміністрування» (ІМВА).
Програма «Міжнародне бізнес-адміністрування» (ІМВА) спрямована на менеджерів, які планують
зробити наступний важливий крок у кар’єрному зростанні, приділяючи особливу увагу розвитку глобальної
кар'єри на стратегічному рівні прийняття рішень на основі теорії сучасного міжнародного бізнесу і практики
управління.
Програма ІМВА побудована таким чином, щоб відображати потреби сучасного міжнародного бізнесу,
поєднуючи академічні знання та професійні навички. Починаючи з менеджменту, бізнесу та економічних
принципів, студенти будуть залучені до участі у спеціалізованих курсах, спрямованих на поглиблення знань
про бізнес, а також компетенцій і навичок.
Навчання за програмою дасть можливість студентам отримати диплом магістра ДТЕУ та диплом
Master’s in Business Administration Університету імені Гульєльмо Марконі (USGM), який визнаний в Європі та
США.
Термін навчання – 2 роки 3 місяці.
Навчання за програмою «Міжнародне бізнес-адміністрування» (ІМВА) передбачає:
1 рік– навчання в Інституті вищої кваліфікації ДТЕУ (заочна форма навчання);
2 рік– навчання в USGM англійською мовою (дистанційна форма навчання);
3 міс.– написання та захист випускної кваліфікаційної роботи
в ІВК ДТЕУ.
Вимоги до претендентів:
диплом бакалавра, спеціаліста або магістра з будь-якої спеціальності;
досвід роботи у сфері бізнесу на керівних посадах не менше 2 років;
знання англійської мови (рівень В2).
1-й рік – ІВК ДТЕУ

2-й рік – USGM
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