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Відділення другої вищої та післядипломної освіти
  Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного
системного аналізу"
  

  Національний технічний університет України "КПІ"
  

  

Проводить навчання за спеціальностями:

        8.05010104 -   "Системи штучного інтелекту" (Викладаються дисципліни SAP)  
    8.05010102 -   "Інформаційні технології проектування"  
    8.04030301 -   "Системний аналіз та управління" (Викладаються дисципліни SAP)  
    8.18010013 -   "Управління проектами"  
      

Форма навчання

  

Термін навчання

  

Вартість навчання

  

  

Форма навчання: заочно-вечірня

  

Навчання відбувається на контрактній основі
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Вартість навчання складає 12000 грн. на рік

  

З прикладом договіру між Інститутом та студентом про надання освітньої послуги
можна ознайомитись  тут

  

Набір проводиться до 1 жовтня 2015 року

  

  

Термін навчання: 2 роки в магістратурі спеціальності "Управління проектами", або 4
роки (2 роки в бакалавраті та 2 роки в магістратурі) на інших спеціальностях

  

    Випускники-магістри можуть працювати за такими кваліфікаціями:  
    -  системний аналітик;  
    -  економіст;  
    -  фахівець комп'ютерних систем;  
    -  інженер-програміст;  
    -  менеджер зі стратегічного управління корпораціями по сталому розвитку;  
    -  експерт з проблем сталого розвитку;  
    -  адміністратор баз та банків даних;  
    -  проектувальник інформаційно-комп'ютерних систем в економіці і бізнесі;  
    -  аналітик фінансових ринків;  
    -  розробник експертних систем та систем підтримки прийняття рішень в
економічно-фінансовій сфері;   
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  Для вступу необхідно подати наступні документи:  
    1. Диплом та додаток до диплому (копії та принести показати оригінали)  
    2. Паспорт (копія 1, 2, 11 стороінки)  
    3. Закордонний паспорт (копія 1-ї сторінки)  
    4. Копія ідентифікаційного коду  
    5. Медична довідка 0-86о (якщо Ви - студент НТУУ "КПІ", то довідку здавати не
потрібно - необхідно принести довідку з деканату про підтвердження факту того, що Ви
є студентом НТУУ "КПІ")   
    6. Чотири фотографії 3х4  

  

  

Контактна інформація:

        Телефон:   204-83-93   
    e-mail:   singmar@ukr.net   
    Адреса:   03056, Київ, проспект Перемоги, 37, НТУУ "КПІ" ННК "ІПСА"       факультет другої вищої та післядипломної освіти, корпус №35, кімн. 103  
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