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ПРЕС-РЕЛІЗ
17 листопада 2017 року о 14:00 в Одеському регіональному інституті
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України відбудеться День відкритих дверей. Інститут презентуватиме
освітні програми в галузі менеджменту, зокрема такі, що не мають аналогів в Україні.
Заклад запрошує усіх охочих взяти участь у роботі серії безкоштовних освітніх
програм, розрахованих на учнів загальноосвітніх шкіл, студентів ВНЗ, працівників та
керівників підприємств, установ, організацій.

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ!
Директор інституту – доктор політичних наук, професор, Заслужений
працівник освіти України Іжа Микола Михайлович.

Програмою заходу передбачені зустрічі з директором інституту,
координаторами освітніх програм, деканами факультетів публічного управління та
адміністрування і менеджменту та бізнес-технологій, а також професорами,
слухачами, студентами та випускниками, які ознайомлять гостей з особливостями
підготовки ефективних менеджерів, організацією навчання та дозвілля, іноземними
стажуваннями та семестровим навчанням за кордоном, проходженням практики на
провідних підприємствах і організаціях Півдня України, перспективами
працевлаштування або продовження навчання.
Абітурієнти можуть переконатися у високій якості освіти в інституті, взявши
участь у цілій серії безкоштовних освітніх програм, розрахованих на як на
випускників шкіл та вишів, так і на студентів, де кожен може знайти щось нове і
цікаве для себе.
В рамках Дня відкритих дверей гості заходу зможуть взяти участь у заняттях
безкоштовної освітньої програми «Школа майбутнього менеджера», а також
ознайомитися з програмами «Мовний клуб», «Студія публічної майстерності» та
«Тренінговий центр управління проектами».
Представники приймальної комісії роздадуть учасникам заходу презентаційні
матеріали та проконсультують їх з питань вступу до Інституту. Студенти же
проведуть для гостей цікаву екскурсію спеціалізованими аудиторіями,
комп’ютерними класами, залою для проведення відеоконференцій, центром мовної
підготовки, бібліотекою з електронною читальною залою, Центром інноваційних
знань Світового банку, їдальнею, гуртожитком.
Випускникам шкіл, які бачать своє майбутнє у сфері бізнесу, ми радимо
вступати на навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент», а школярам, які мріють
займатися політичною та громадською діяльністю в органах влади, Інститут
пропонує бакалаврську підготовку за спеціальністю 281 «Публічне управління
та адміністрування».
На базі же диплома бакалавра (спеціаліста, магістра) можна отримати освітній
рівень магістра за такими сучасними освітніми програмами в галузі публічного
управління та бізнесу:






Місцеве самоврядування;
Право в публічному управлінні;
Регіональне управління;
Публічна політика у сфері
соціального і гуманітарного
розвитку;
 Публічне управління у сфері
охорони здоров’я;
 Бізнес-адміністрування;
 Бізнес-аналітика та управління
бізнес-проектами;

 Політика та управління у сфері
культури;
 Економічна і фінансова політика
та підприємництво;
 Європейська інтеграція в умовах
глобального врядування;
 Електронне урядування.

  Економічна безпека;
 Стратегічні комунікації;
 Управління проектами в туризмі.

Інститут – сучасний та перспективний державний навчальний заклад IV рівня
акредитації, який вже підготував понад 7 000 управлінців, серед яких – знані народні
депутати, міністри, голови органів публічної влади областей та районів, мери міст,
керівники державних і приватних підприємств та інші відомі управлінці й
бізнесмени.
Викладачі інституту є фахівцями-практиками з успішним досвідом роботи в
органах влади, бізнес-установах, а також у галузях розробки і впровадження
комерційних та муніципальних проектів. Інститут має один з найкращих показників
якісного складу викладачів серед вишів гуманітарного профілю на Півдні України:
більше 80% викладачів мають вчені ступені кандидатів і докторів наук, звання
професорів і доцентів.
В освітньому процесі використовуються сучасні інтерактивні форми і методи
навчання (тренінги, майстер-класи, ділові ігри, case-studies), яке відбувається в
сучасних аудиторіях, обладнаних модерною комп'ютерною та мультимедійною
технікою. Студенти можуть вивчати англійську, німецьку або французьку мови,
проходити стажування в іноземних навчальних закладах-партнерах, реалізувати
власні творчі здібності й таланти в студіях Центру культури та різноманітних
проектах.
Необхідний же практичний досвід слухачі та студенти отримують на
обов'язкових стажуваннях, які проходять в органах публічної влади, провідних
підприємствах та бізнес-організаціях Півдня України. Після практики більшість
студентів залишається працювати за місцем стажування, а решті
працевлаштуватися допомагає Асоціація випускників інституту.
Традиційно високим для нашого закладу результатам навчання сприяє як
сучасна навчальна інфраструктура, так вдале розташування закладу в курортній
частині міста– Аркадії.

