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Нова магістерська програма
«СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА, АНАЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ»
відповідно до європейських стандартів якості
пропонує:
Майбутні професії та робочі місця з гарантованим місцем
працевлаштування:
-

керівник соціальних проектів
аналітик
менеджер у соціальній сфері
керівник (менеджер)
зі страхування

-

аналітик у сфері професійної зайнятості
економіст-демограф
керівник (менеджер) громадської
організації

Навчальні дисципліни за вибором студентів:
-

Соціальна економіка і політика
Основи моделювання явищ і процесів на
ринку праці
Регулювання соціально-трудових відносин
Аудит і розвиток персоналу
Управління людськими ресурсами
Методи прийняття управлінських рішень
Державне управління у галузях соціальної
сфери

-

Демографія та економіка
народонаселення
Стратегічний аналіз розвитку
територій
Методи управління якістю
Соціальна геронтологія та
підприємництво
Міграційна політика і соціальна
безпека

Можливість проходження науково-дослідної практики та стажування
у науково-дослідному центрі «ДЕМОС»

Терміни приймання заяв і документів:
І етап ― з 03 липня до 24 липня
ІІ етап ― з 14 серпня до 23 серпня

Терміни проведення вступних випробувань:
І етап ― з 25 липня до 01 серпня
ІІ етап ― з 28 серпня до 29 серпня

Умови вступу та зарахування:
Зарахування вступників з дипломом бакалавра, спеціаліста чи магістра будь-якої
спеціальності (напряму), здійснюється в межах ліцензованого обсягу за конкурсом за
умови успішного проходження додаткового вступного випробування у формі
співбесіди (три завдання) та результатів вступного випробування з фахових дисциплін та
іноземної мови
у т е р м і н и:
І етап ― не пізніше 11 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).
ІІ етап ― 31 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб)

Умови навчання:
Форма навчання — денна. Терміни навчання — 1,5 роки.
Фінансування — за кошти фізичних і юридичних осіб.
Після закінчення навчання випускник отримує диплом магістра з економіки за
спеціалізацією «Соціальна економіка, аналітика та управління».

За додатковою інформацією звертатись:
м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, 4 -й н.к., кім. 502,
телефон: (032) 258-24-88, кафедра теоретичної та прикладної економіки.

