Навчання за напрямом

«Економічна теорія»
у ДонНТУ це:
високий
рівень
процесу
навчання та організації науководослідницької діяльності студентів;
можливість
поглибленого
вивчення
іноземних
мов
за
професійним спрямуванням;
можливість
включеного
та
дистанційного навчання в іноземних
ВУЗах;
можливість навчання на кафедрі
військової підготовки.
Студенти, які прагнуть проявити
свою творчу особистість, мають
можливість
реалізувати
свої
здібності за наступними напрямами:
 участь у молодіжній організації і
видавництві газети «Абзацъ»;
 членство в одній з вузівських
команд КВК;
 робота у центрі культури
«Софійність»;
 участь у чисельних науковопрактичних конкурсах.

Ми запрошуємо амбіційних, творчих,
інтелектуальних молодих людей , які
мріють про наступну кар’єру :
аналітика у сфері бізнесу;
фахівця за макро- та
мікроекономічного
прогнозування;
економічного оглядача у засобах
масової інформації;
керівника економічних служб
державних органів влади,
підприємств, організацій,
банківських установ;
радника з економічних питань,
народних депутатів різних рівнів;
наукового дослідника та
викладача економічних
дисциплін;
підприємця, який здатний оцінити
та обґрунтувати перспективи
свого успіху в конкурентному
середовищі.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад
Донецький національний технічний
університет

Факультет економіки
Кафедра
«Економічна теорія і державне
управління»

Напрям підготовки 6.030501
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Кваліфікація, що присвоюється:
Бакалавр за напрямом «Економічна
теорія»
Контактна інформація:
ДЕКАНАТ факультету економіки
м. Красноармійськ пл.. Шибанкова 2
3 корпус КІІ, к.3.308
etigu.donntu@gmail.com
ми у facebook:
www.facebook.com/etigu.donntu

Економічна теорія – чаруюча наука, вона
дивовижна тим, що її фундаментальні
принципи дуже прості, але небагато хто їх
розуміє.
Мілтон Фрідмен,
лауреат Нобелевської
премії з економіки

Чи бажаєте Ви стати серед тих
небагатьох, хто розуміє фундаментальні
принципи економічної теорії?
Чи мрієте Ви про формування
сучасного економічного світогляду?
Чи хочете збудувати унікальні
аналітичні
навички
і
успішно
застосовувати їх, працюючи у будь-якій
сфері економіки?

Якщо так, то вступайте за напрямом
підготовки

«ЕКОНОМІЧНА
ТЕОРІЯ»

Випускники напряму підготовки
«Економічна теорія» отримують
фундаментальну
підготовку
з
базових та спеціальних економічних
дисциплін, що надасть їм змогу
працювати:
– в органах державного управління, в
податкових службах, управліннях
зайнятості
та
пенсійного
забезпечення, в банківській системі;
– у національних та міжнародних
компаніях, у засобах масової
інформації, в науково-дослідницьких
структурах вищих та середніх
навчальних закладах.
Напрям підготовки «Економічна
теорія»
у
Донецькому
національному
технічному
університеті
має
VI
івень
акредитації, що дозволяє студентам
здобути
ступінь
магістра
з
подальшою можливістю продовжити
навчанні в аспірантурі.

 Кафедра
економічної
теорії
ДонНТУ починає свою історію з
травня 1931 року.

З
вересня
2004
року
завідувач
кафедрою
доктор
економічних
наук,
професор
Дементьєв Вячеслав Валентинович.

Колектив
кафедри
представляють висококваліфіковані
спеціалісти (70% яких є докторами і
кандидатами наук), які активно
займаються науковою, методичною
та практичною діяльністю, що
дозволяє готувати фахівців на рівні
сучасних світових вимог.

Важливим
напрямком
діяльності кафедри є підготовка
фахівців
у
Магістратурі
державного управління ДонНТУ,
де
підвищують
кваліфікацію
керівники різних служб державної
влади та місцевого самоврядування.
Кафедрою
налагоджені
творчі контакти з вузами Росії
(МГУ), Німеччини (Магдебурзький
університет),
Франції,
Англії,
Польщі, Фінляндії, США, Канади.


