










Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку
праці19 ответов

soft skills

Адаптації для первинного входження в управлінську професію, адаптації протягом всього

професійного життя.

-

Мені було легко долати всі перешкоди на сучасному ринку завдяки освіті в УІПА

використання CRM систем

Тайм менеджменту

Качественнее учить студентов программам Excel и 1C Предприятие

Я не освоила excel,но это не вина преподавателя,я не уделила этой программе особое

внимание

Соціологічний напрям.

Нет претенизий

Відкриття власного бізнесу, управління капіталом, інвестиції у форекс, криптовалюты та

акції

Хотелось бы также получать знания о фондовых рынках и торговли на них.

Отриманих знань було достатньо

Не доучили бугхалтерии

Що без стажу праці знайти роботу важко

Розумінню бізнесу як єдиного процесу. Відсутні практичні навички щодо роботи на

підприємстві (навчання складне, вимогливе, але зв'язок між сучасним веденням бізнесу

відсутній. Влаштувався на роботу і навчаєшся там ще рік-два щоб повноцінно вести певну

ділянку роботи).

Які дисципліни, на вашу думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу?18

ответов

-

Тайм менеджмент, Управление персоналом

Адаптивні технології при підготовці майбутніх керівників (менеджерів).Оновлювати

навчальний план у відповідності запитів роботодавців.

Можливо щось пов‘язані з прозодженням співбесід, долання перешкоджаючих питань зі

сторони пілприжмства, тогда щось корисно для влаштування у великі підприємтсва



Більше спеціальних дисциплін

Новітні соціальні програми, соціальні зв'язки які базуються на психологічних

особливостях нового покоління.

Больше практики по экономике

Все, що пов'язане з інвестиціями

Більш практичні, орієнтовані на сучасне бачення економіки

Инвестирование

Сучасне оподаткування, аналіз попиту товару на інтернет майданчиках, аналіз торгівлі на

криптовалютних біржах

Дисциплины с изучением современных компьютерных программ по типу 1С(его изучали)

Дисципліни, які будуть навчати безпосередній практичній взаємодії з сучасним бізнесом.

Які дисципліни на вашу, думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу?18

ответов

-

Ті що не відповідають вимогам сучасного ринку праці.

Всі дисципліни корисні

Черчение

Історія України, філософія, фізкультура

Новітні соціальні програми, соціальні зв'язки які базуються на психологічних

особливостях нового покоління.

никакие

ВСІ Педагогічні, вони дуже рудні та безкористні

Физкультура

Таких немає

Валеологія

История Украины, начертательная геометрия

Для 1-2 курсів дисципліни, які повторюють шкільну програму 10-11 класів.



Хто з викладачів вам запам'ятався найбільше?34 ответа

Черная Т.И

Дуднєва Ю.Е.,Антипцева О.Ю.,Федорова Ю.В.,Лагутуев А.Р.

Чобиток В.И , Кононенко Я.В

Чтобіток В.І.

Чобіток Вікторія Іванівна

Бабенко Кристина Евгеніївна, Чорна Тетяна Іванівна, Чобіток Вікторія

Чобиток В И

Чобіток Вікторія Іванівни та Прохорова Вікторія Володимирівна

усі викладачі кафедри менеджменту

Чобиток Виктория Ивановна

Чорная , Доля, Чобиток, Арефьеф

Чобиток В.И.

ЧобI ток

Чобиток Виктория Ивановна ( преподаватель кафедры+ куратор диплома)

Не хочу нікого виокремлювати усі викладачі чудові, компетентні, кваліфіковані, винятково

душевні та дуже цікаві особистості! Дякую усім!

Чобиток В., Чорна Т., Трохимчук С., Геращенко И., Безугдлая В.,

Чобіток, Безугла

Дем'яненко, Чобіток, Чорна

Чорна Т.И., Чобиток В.И., Демьяненко Т.И.

Чобіток В.І. Ярмош О.В., Понтелеев, Чорна Т.Н.

Чорна Тетяна Іванівна

Пані Романенко(кафедра педагогіки, негативно) пані Ярмош (меннеджмент, позитивно)

пані Прохорова (економіка, позитивно) пані Федоріва, пані Обидєнлва, пані Безугла( всі

позитивно, кафедрра економіки)



Ярмош Олена Віталіївна

Чобиток Виктория , Чорная Татьяна , Демьяненко Татьяна .

Чорна Т.І., Чобіток В.І

Чобиток В.И., Ярмош Е.В., к сожалению многих фамилий уже не помню,но в целом, все

преподаватели были хорошие

Черная Татьяна Ивановна, Чобиток Виктория Ивановна, Демьяненко Татьяна Ивановна,

Ярмош Елена Витальевна, Черненко Юли Юрьевна, Федорова Юлия Владимировна,

Вемьян Виктория Григорьевна, Антипцева Елена Юрьевна, Бабенко Кристина Евгеньевна,

Васильева Мария Александровна, Кирьян Елена Ивановна, Корольова Наталья

Валерьевна,

Чобіток Вікторія Іванівна

Чобіток

Штефан Л. В. , Ярмош О. В. Чобіток В. І.

Безугла Юлія Євгенівна, Тимченко, Доля Зоя Валеріївна

Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в
УІПА15 ответов

-

Современные материалы по предметам, последние исследования, книги

Удосконалювати адаптувати навчальні плани, освітній матеріал у відповідності до

світових норм.

впровадити більше майстер-класів зі спеціальності

Розвивати творчі напрями.

Больше современных идей

Цікаві ігри, які розвивають треба грати на парах як монополія. Зменшення плати за

навчання, збільшення пар.

Тільки процвітання

Заохочувати студентів навчатися за сучасними цікавими та методами, протистояти

корупції



Електронні журнали з узагальненнями правил кредитномодульної системи і нарахування

балів для кожного придмету. Зменшити кількість курсів, що не впливають на навичуи на

пряму( валеологія) і збільшити кількість курсів з практичних навичок(бух облік і аудит)

Залучення до освітнього процесу практиків (діючих менеджерів, економістів, бухгалтерів,

юристів, власників бізнесу). Навчати студентів з точки зору практичного ведення бізнесу

та застосування студентами знань, вмінь і навичок відразу по закінченні навчання без

проходження додаткових курсів або ж "навчання на роботі".


