Бажаєте отримати
Європейську освіту?
МІЖНАРОДНИЙ КУРС BВА,
MBA IPAC
спрямований на розвиток
управлінських навичок і маркетингових
компетенцій з отриманням
міжнародного диплому IPAC.

Київський Міжнародний
Університет, акредитований
у французькій бізнес-школі
IPAC, забезпечує навчання за
європейськими стандартами
із залученням викладачів
Франції в Україні.

Ви маєте шанс реалізувати
свої мрії!
Для вас діють спільні освітні програми
підготовки бакалаврів
і магістрів
Київського
міжнародного
університету
(Україна) та
Професійного інституту
бізнесу і торгівлі IPAC (Франція).
•
•
•

ВВА – бакалавр:
міжнародний бізнес та маркетинг;
комунікації та WEB маркетинг;
туризм;

•

МВА – магістр:
управління комерційним розвитком.

•
•
•

Програма розрахована на:
студентів різних напрямів підготовки;
керівників компаній;
ТОП-менеджерів.

•
•
•

Переваги програми
Ступінь
МВА,
підтверджена
міжнародним
дипломом
IPAC,
www.ipac-france.com
Унікальні знайомства під час занять і
бізнес-форумів.
Поєднання роботи і навчання.
Місце навчання:

КиМУ (м.Київ, Україна);
IPAC – стажування (м.Ансі, Франція).

ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА
В УКРАЇНІ!
ОТРИМАЙТЕ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ДИПЛОМ BBA ТА MBA
(ФРАНЦІЯ) В УКРАЇНІ!

Студенти з України мають
можливість навчатися за
акредитованими програмами
підготовки бакалавр і магістр
та отримати європейський
диплом (IPAC, Франція)
міжнародного зразка,
визнаний усім світом.

1. Вимоги до вступу:
загальна повна середня освіта
(без ЗНО)
2. Навчальний процес:

• 1-2 курси - шість місяців
теоретичного навчання та три
місяці стажування;
• 3 курс - п'ять місяців теоретичного
навчання та чотири місяці
стажування.

1. Вимоги до вступу:
базова або повна вища освіта;
мотивація
2. Навчальний процес:

• один тиждень теоретичних
занять та три тижні стажування
почергово протягом 2-х років.
3.Навчання англійською та
українською мовами.

• якість перевірена багаторічним
освітнім досвідом з 1984 році;
• посідає шосте місце в топ-20
бізнес-програм Франції;
• вища державна акредитація у
сфері вищої освіти за
Болонською системою;
• сертифікований згідно з
нормами Європейської комісії,
Ради Європи та ЮНЕСКО.

3. Навчання українською та
англійською мовами.

Контакти:

1. Вимоги для вступу:
неповна базова вища освіта
(1-2 курс за рівнем бакалавр);
•

2.Навчальний процес:
п’ять місяців теоретичних занять та
чотири місяці стажування.
3. Навчання англійською та
українською мовами.

Київський міжнародний
університет:
тел./факс: (44) 594-03-04
тел.: (44) 423-7- 56
http://www.kymu.edu.ua
e-mail: info@kymu.edu.ua
Представник IPAC:
тел.: 099 642 44 49
e-mail: ccanac75@gmail.com
Клод П’єр Канак

