ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
СЛОВАЦЬКИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У НІТРІ

Можливість для найкращих!
Основна місія факультету – це підготовка фахівців для сільського господарства та
харчової промисловості, а також для суміжних галузей, за напрямками
менеджменту, економіки, бухгалтерського обліку та фінансів, інформаційних та
комунікаційних технологій, міжнародної торгівлі, іноземних мов та регіонального
розвитку.
Факультет економіки та менеджменту Словацького аграрного університету у
Нітрі пишається тим, що займає провідне місце серед економічних факультетів
Словаччини. Словацький аграрний університет у Нітрі отримав рейтинг «А» в
комплексній акредитації словацьких університетів у 2015 році. Протягом декількох
років факультет економіки та менеджменту є одним із кращих серед факультетів
економічного спрямування у Словаччині (за даними ARRA - Академічного
ранжувального та рейтингового агентства).
Місія факультету полягає у підготовці здібних фахівців зі знанням іноземних мов
у галузях економіки й економічної політики, менеджменту, внутрішньої та
міжнародної торгівлі та маркетингу, бухгалтерського обліку та фінансів, кількісних
методів, інформатики, економіки та менеджменту навколишнього середовища.
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Навіщо навчатися на факультеті економіки та менеджменту?
 Престижний факультет з економічною спрямованістю у Словацькій Республіці,
який підготував більш ніж 23000 випускників протягом 58 років свого існування
 Широкий спектр навчальних програм з акредитацією на всіх рівнях навчання
англійською мовою
 Можливості навчання словацькою, англійською та російською мовами
 Можливість безкоштовного вивчення китайської мови з викладачем-носієм
китайської мови
 Можливість отримання подвійного диплома у рамках магістерських навчальних
програм:
 EURUS AGRI - АГРАРНА ТОРГІВЛЯ ТА МАРКЕТИНГ
(включаючи навчання в університеті-партнері у Москві);
 БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА
(включаючи перебування в університеті-партнері у Кракові);
 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА РОЗВИТОК
(включаючи перебування в університеті-партнері у Лондоні).

 Університетська освіта тісно пов'язана з практикою ведення бізнесу як всередині
країни, так і за кордоном (екскурсії, стажування, семінари, що проводяться
відповідними експертами)
 Інтернаціоналізація, інновації та якість є пріоритетами в освіті (літні школи та
інтенсивні програми у країнах Вишеградської четвірки, Європі та Китаї, підтримка
молодих вчених)
 Випускники користуються високим попитом на ринку праці
 Навчання з використанням гнучкої кредитної системи - студент може приймати
рішення про навантаження, обирати ритм та зміст курсу відповідно до потреб та
інтересів
 Активне культурне та спортивне життя у прекрасному кампусі САУ в Нітрі

Як виглядає навчання у нас?
АКРЕДИТОВАНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:
БАКАЛАВРСЬКА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА:
 Міжнародний бізнес з аграрними товарами
МАГІСТЕРСЬКІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ:
 Бізнес-економіка
 Бізнес-економіка (програма подвійних дипломів, Аграрний
університет у Кракові)
 Аграрна торгівля та маркетинг - EURUS AGRI (програма подвійних
дипломів, Російський державний аграрний університет - Московська
сільськогосподарська академія ім. Тімірязєва)
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 Міжнародна економіка та розвиток (програма подвійних дипломів,
Мідлсекський університет Лондону)
ДОКТОРАНТСЬКІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ:
 Економіка та менеджмент сільського господарства та харчової
промисловості
 Бізнес-економіка та менеджмент
 Аграрна торгівля та маркетинг

Факультет економіки та менеджменту САУ в Нітрі також пропонує престижну
міжнародну управлінську освіту MBA «Агробізнес та комерція».

Контактна інформація: study_fem@uniag.sk

Бакалаврська навчальна програма
Міжнародний бізнес з аграрними товарами
Навчальна програма «Міжнародний бізнес з аграрними товарами» призначена для
студентів, які цікавляться бізнесом та підприємництвом. Вона надає вам унікальну
можливість покращити ваші знання з економіки, бізнесу, менеджменту, маркетингу,
фінансів, математики, міжнародної торгівлі та суміжних напрямків. Окрім
теоретичних знань, ми фокусуємося на набутті практичних навичок з використанням
тематичних досліджень, групових завдань, моделювання та проектної роботи з
метою підготовки не тільки до подальших досліджень, але й для ринку праці. Після
зарахування до нашої бакалаврської програми «Міжнародний бізнес з аграрними
товарами» ви почнете шлях як збагачення вашого життя, так і покращення ваших
кар'єрних перспектив.
Контактна інформація: study_fem@uniag.sk
Денна форма навчання
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Магістерська навчальна програма
Бізнес-економіка
Випускники програми здатні аналізувати складні економічні відносини у бізнеспроцесах, вносити пропозиції та приймати управлінські рішення. Вони мають гарні
знання у сфері оперативного управління бізнесом та прийняття стратегічних рішень
в умовах економічної глобалізації. Випускники мають можливість працювати з
сучасними інформаційними системами на підприємствах, володіють навичками
організації управлінської роботи та управлінської комунікації. Як загальні, так і
професійні знання економіки, що підкріплені володінням іноземними мовами,
зумовлюють те, що випускники програми стають ефективними економістами та
менеджерами вищого рівня будь-якого підприємства або компанії у галузі сільського
господарства та харчової промисловості.
Контактна інформація: study_fem@uniag.sk
Денна форма навчання
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Магістерська програма подвійних дипломів
Міжнародна економіка та розвиток
Магістерська програма «Міжнародна економіка та розвиток» була розроблена як
інноваційна та комплексна програма для студентів, зацікавлених у кар'єрі у
сьогоднішньому високоглобалізованому світі бізнесу. Вона пропонує баланс між
теоретичними знаннями та практичними навичками у галузі економіки та
менеджменту з акцентом на міжнародну економіку та фінанси, кількісні методи,
економічний розвиток та міжнародний маркетинг. Програма надає вам можливість
застосовувати сучасні теорії та емпіричні методи для вирішення складних проблем
економіки та бізнесу. Навчіться реагувати на глобальні виклики та наблизитися до
вашої роботи!
Навчальна програма «Міжнародна економіка та розвиток» може бути опанована як
програма подвійних дипломів, якість якої гарантована Мідлсекським університетом
Лондону – випускники отримують два дипломи: один – від ФЕМ САУ в Нітрі, а другий
– від бізнес-школи Мідлсекського університету Лондону (за умови підтвердження).
Контактна інформація: study_fem@uniag.sk
Денна форма навчання
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Докторантська навчальна програма

Економіка та менеджмент
сільського господарства та харчової промисловості
Випускники програми отримують знання з мікроекономіки та макроекономіки
провідного рівня, економіки виробництва провідного рівня, економіки сільського
господарства провідного рівня та двох інших факультативних курсів з економіки,
міжнародної економіки, менеджменту, статистики, операційних досліджень або
маркетингу. Програма спрямована на вертикальну інтеграцію в агропродовольчому
ланцюжку, міжнародну торгівлю та політику, сталий розвиток, вплив глобалізації
ринку на вітчизняних виробників, споживачів та платників податків, регіональний
розвиток,
багатофункціональність
сільськогосподарського виробництва та
маркетинг.
Контактна інформація: admission_fem@uniag.sk
Денна та заочна форми навчання

Докторантська навчальна програма

Бізнес-економіка та менеджмент

Випускники докторантської програми володіють науковими методами основних та
прикладних досліджень в економіці та бізнес-менеджменті. Вони здатні визначати
проблеми, аналізувати економічні та управлінські явища та процеси в компанії,
узагальнювати отримані знання та сприяти розвитку економічної теорії та практики
управління. Випускник отримує глибокі теоретичні знання з економіки та
менеджменту зі специфікацією на обраному регіоні.
Контактна інформація: admission_fem@uniag.sk
Денна та заочна форми навчання
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Докторантська навчальна програма

Аграрна торгівля та маркетинг
Випускник докторантської навчальної програми «Аграрна торгівля та маркетинг»
набуває професійної орієнтації та компетенцій для виконання будь-якої функції, що
вимагає використання наукових методів, досліджень та оцінок економіки та
маркетингу бізнесу. Доктор філософії (PhD.) за навчальною програмою «Аграрна
торгівля та маркетинг» після трьох років навчання зможе оволодіти науковими
методами дослідження маркетингового середовища бізнесу та ринкових даних,
методами моделювання та перевірки маркетингових рішень, аналізу, інтерпретації та
застосування результатів у дослідженнях споживачів та систем торгівлі. Крім того,
випускник отримає знання в області методів та методології наукової роботи,
формулювання та перевірки наукових гіпотез експериментів щодо ринку та
споживачів, спрямованих на розвиток та підвищення наукових знань у цій галузі.
Контактна інформація: admission_fem@uniag.sk
Денна та заочна форми навчання

БАКАЛАВРСЬКА НАВЧАЛЬНА
ПРОГРАМА
Вартість навчання: доступна за
запитом
МАГІСТЕРСЬКІ НАВЧАЛЬНІ
ПРОГРАМИ
Вартість навчання: доступна за
запитом
ДОКТОРАНТСЬКІ НАВЧАЛЬНІ
ПРОГРАМИ
Вартість навчання: доступна за
запитом

Важливі терміни:
Кінцевий термін подачі заявки на бакалаврську навчальну програму:
до кінця березня кожного року
Дата вступного іспиту: у червні кожного року
Кінцевий термін подачі заявки на магістерську навчальну програму:
до кінця червня кожного року
Кінцевий термін подачі заявки на докторантську навчальну програму:
до кінця травня кожного року
Дата вступного іспиту: в червні кожного року
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Де я можу знайти більш детальну інформацію?
www.fem.uniag.sk
http://www.fem.uniag.sk/en/applying-for-studies/
або
http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/
aбо
http://www.fem.uniag.sk/en/why-to-study-at-the-faculty-of-economics-andmanagement-opportunity-for-the-best-ones/
У разі виникнення питань, що стосуються бакалаврської та магістерських
навчальних програм, будь ласка, звертайтеся до навчального відділу:
study_fem@uniag.sk
У разі виникнення питань, що стосуються докторантських навчальних програм,
будь ласка, звертайтеся до:
admission_fem@uniag.sk
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