Форми навчання
Навчання за спеціальностю
«Менеджмент» за спеціалізацією
«Управління навчальним закладом»
ведеться за очною та заочною
формами.
Набір студентів на очну форму
навчання — один раз на рік; на заочну —
тричі на рік.

Терміни навчання
та вартість
Тривалість навчання як на денній,
так і на заочній формах становить
1 рік 6 місяців.
Вартість навчання — 10 890 грн/рік.

Знижка на навчання
Періодично Міжрегіональна Академія
управління персоналом проводить
День відкритих дверей. Подача
документів на вступ у цей день дає
ЗНИЖКУ ДО 20%
За інформацією щодо Дня відкритих
дверей слідкуйте, будь-ласка, на сайті:
www.maup.com.ua.

Контактна інформація
03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2
(097) 378-63-93 Ірина Віталіївна
Тел.: 490-95-05; 494-47-47
www.maup.com.ua
iapm@iapm.edu.ua

Міжрегіональна
Академія управління
персоналом

М

іжрегіональна Академія управління персоналом
(МАУП) була заснована у 1989 році як недержавний
вищий навчальний та науково-дослідний заклад.
МАУП готує ф
 ахівців з 20 спеціальностей та 109 спеціалізацій. Академію акредитовано за всіма ліцензованими спеціальностями з правом видачі дипломів aпро вищу освіту
державного зразка, в тому числі на надання освітніх послуг іноземним громадянам.
Міжрегіональна Академія управління персоналом —
це найбільший гуманітарно-економічний ВНЗ України, у
складі якого діють Президентський університет (м. Київ);
Всеукраїнський університет (інститути, філії та відділення в усіх регіонах України, а також Інститут дистанційного
навчання); зарубіжні відокремлені структурні підрозділи,
представництва і НКЦВО. Випускники Академії отримують
диплом про вищу освіту державного зразка з присвоєнням ступеня вищої освіти бакалавра та магістра.
Навчальний процес в Академії забезпечують понад
2300 викладачів, 70% з яких — доктори і кандидати наук.
Удосконалюючи систему освіти та задовольняючи потребу у фахівцях, Міжрегіональна Академія управління персоналом здійснює навч ання за денною та заочною (у тому
числі д истанційною) формами.
Також в Києві відкрито навчально-виховний комплекс «Міжнародний ліцей МАУП» та навчально-виховний комплекс «Престиж», Деснянський економіко-правовий коледж, Економіко-правовий технікум та Підготовче
відділення. У структурі Академії працює Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого.
Для бажаючих отримати науковий ступінь діють аспірантура та д окторантура.
Президентський університет МАУП з асновано
1999 року. У реалізації цього міжнародного освітнього проекту сьогодні беруть участь представники понад
50 країн світу. У складі Президентського університету
діють Навчально-науковий інститут міжнародної економіки та фінансів ім. Святої Великої княгині Ольги, Інститут менеджменту та охорони здоров’я, Україно-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування
Г. А. Алієва, Інститут міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса, Навчально-науковий інститут права
ім. князя Володимира Великого, Інститут комп’ютерноінформаційних технологій, Інститут міжнародної освіти та
Інститут підготовки наукових кадрів.

Магістратура за
спеціалізацією
«Управління
навчальним
закладом»
NEW

Наші переваги:

здобуття повної вищої освіти
в одному із найбільших та
найавторитетніших приватних
вищих навчальних закладів
України

Після закінчення навчання
випускники отримують
можливість працювати
на посадах
(за умовами конкурсу — наявність
базової освіти бакалавр/спеціаліст з
педагогічних спеціальностей)
— Керівників/
заступників
обласних/районних/
міських управлінь
та департаментів
освіти;
— Директорів/
заступників шкіл;

кваліфікований професорськовикладацький склад кафедри

Кафедра професійної освіти та
управління навчальним закладом
Міжрегіональної Академії управління
персоналом запрошує на навчання
бакалаврів/спеціалістів для отримання

освітнього ступеня
магістр зі спеціальності
«Менеджмент»
за спеціалізацією
«Управління навчальним
закладом»

практичний характер навчання
та компетентнісно орієнтований
підхід до формування змісту
дисциплін

інноваційні технології і методи
викладання

— Завідувачів
дошкільними/
шкільними
закладами;
— Керівників/
спеціалістів
структурних
підрозділів
Міністерства освіти
і науки України,
Національного
агентства із
забезпечення якості
вищої освіти та
Державної служби
якості освіти
України;
— Керівників/
заступників ВУЗів,
як державної форми
власності, так і
приватної;
— Управлінців,
менеджерів,
адміністраторів
широкого профілю.

