                                    ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
                до ЦЕНТРУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
                (друга вища освіта) Харківського інституту 
	       управління (у формі ТОВ) в 2012 році


                   Прийом заяв і документів від вступників на основі
	повної вищої освіти (магістрів і спеціалістів) на
                      перепідготовку з здобуттям освітньо-кваліфікаційного 
                      рівня спеціаліста





        Етапи вступної кампанії

Денна форма      навчання
Заочна форма навчання

          вступники на основі повної
            вищої освіти

Початок прийому заяв та документів




 8 серпня 2012 р.
  8 серпня 2012 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування в інституті


27 серпня 2012 р.

 27 серпня 2012 р.
Строки проведення вступних
випробувань в інституті



28 серпня -                5 вересня  2012 р.

28 серпня -                5 вересня  2012 р.









                           Перелік спеціальностей за якими оголошується
                           прийом на перепідготовку до Центру післядипломної 
	освіти (друга вища освіта) Харківського інституту 
	управління (у формі ТОВ) з здобуттям освітньо-
	кваліфікаційного рівня спеціаліста в 2012 році


    Напрям підготовки 
    
      Спеціальності
         Спеціалізації
Шифр

       Назва

  Код
      Назва
             Назва

0305



Економіка та підприємництво



7.03050701

Маркетинг
- Маркетинг на ринку товарів і послуг;
- Маркетинг туристичного та модельного бізнесу;
- Маркетинг рекламного бізнесу

0305



Економіка та підприємництво



7.03050801

Фінанси і кредит
- Фінансова безпека підприємств;
- Аналітичні розрахунки у страхуванні

0305



Економіка та підприємництво



7.3050901

Облік і аудит

- Облік і аудит податків та зборів

0306



Менеджмент і адміністрування



7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування
- Менеджмент підприємницької діяльності;
- Антикризовий менеджмент;
- Менеджмент туристичного та готельного бізнесу





                                Перелік предметів комплексних екзаменів
                              для вступників на основі повної вищої освіти
                                               (магістрів і спеціалістів)


Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

   Перелік
  вступних екзаменів

      Статус
    предмету

Мінімальна кількість балів
      Назва
   Код



  Маркетинг  (Спеціалізації:
маркетинг на ринку товарів і послуг;
маркетинг туристичного та модельного бізнесу; маркетинг рекламного бізнесу).






7.03050701
Фахове випробування (комплексний екзамен в усній формі) з предметів: стратегічний маркетинг; рекламний менеджмент; поведінка споживача; товарна інноваційна політика.





Профільний





         4






Фінанси і кредит
(Спеціалізації: фінансова безпека підприємств;
аналітичні розрахунки у страхуванні).




7.03050801
Фахове випробування (комплексний екзамен в усній формі) з предметів:   ринок фінансових послуг; міжнародні фінанси; фінансовий менеджмент; місцеві фінанси.





Профільний




4
Облік і аудит
(Спеціалізація:
Облік і аудит податків і зборів).


7.03050901
Фахове випробування (комплексний екзамен в усній формі) з предметів: організація обліку; фінансовий аналіз; облік зовнішньої діяльності; міжнародний аудит.



Профільний


	4
Менеджмент організацій і адміністрування
(Спеціалізації: менеджмент підприємницької діяльності;  антикризовий менеджмент; менеджмент туристичного та готельного бізнесу).





7.03060101
Фахове випробування (комплексний екзамен в усній формі) з предметів: менеджмент
організацій; менеджмент підприємницької діяльності; стратегічний менеджмент; антикризове управління.






Профільний


	


         4






	     Термін та вартість навчання
                                 в Центрі післядипломної освіти
                   Харківського інституту управління (у формі ТОВ)
	 в 2012 році




      Освітній рівень
      перепідготовки

       Термін навчання
Вартість одного року навчання

Денна форма
Заочна форма
Денна форма
Заочна форма
      СПЕЦІАЛІСТ
на основі повної вищої освіти (магістр)



 1 рік

 2 роки

7000 грн.

3600 грн.
      СПЕЦІАЛІСТ
на основі повної вищої освіти (спеціаліст)



 1 рік

 2 роки

7000 грн.

3600 грн.




        * Вартість навчання зміниться відповідно до індексу інфляції.
    













                  Перелік документів, які подаються для вступу
                              до Центру післядипломної освіти 
                 Харківського інституту управління (у формі ТОВ)
	в 2012 році


- заява;
- документ державного зразка про раніше здобутий 
                         освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом магістра або
                         спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і 
                          додаток до нього, за особистим вибором оригінали або 
		        копії;
                       - копія паспорта громадянина України або паспорта 
                         громадянина України для виїзду за кордон;
                       - копія ідентифікаційного номера;
                       - копія військового квитка або приписного свідоцтва;
                       - медична довідка за формою 086-У або її копія;
                       - шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

















                            Порядок роботи Приймальної комісії
                   Харківського інституту управління (у формі ТОВ)
                                                   в 2012 році


	       Понеділок           -  з 9.00 до 18.00 год.

	       Вівторок             -  з 9.00 до 18.00 год.

	       Середа                -  з 9.00 до 18.00 год.

                            Четвер                -  з 9.00 до 18.00 год.

                            П’ятниця            -  з 9.00 до 18.00 год.

	      Субота               -  з 9.00 до 14.00 год.


	                     Адреса Приймальної комісії:

                            63013, м. Харків, вул.. Шевченка, 24, 
                            корп. 1, поверх1, каб. 13.
	      http: // www. Khіom. аt. uа
	е – mail: abіt @ Khіom. еdu. ua

	                  Телефони:

                            Приймальна комісія:    -     720-22-29 ;

                             Центр післядипломної
                             освіти                             -     720-23-19.

