УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ІНСТИТУТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ У МАГІСТРАТУРУ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

на 2017 – 2018 навчальний рік
за заочною формою навчання
на базі першої вищої освіти з дипломами спеціаліста, магистра
за освітніми програмами :
 Електричні
системи
і
комплекси
транспортних засобів
 Автоматизовані системи електропостачання
 Електричний транспорт
 Мікропроцесорні
системи
управління
електроприводами транспортних засобів
 Локомотиви та локомотивне господарство
 Вагони та вагонне господарство
 Теплоенергетика
 Енергетичний менеджмент
 Якість, стандартизація та сертифікація
 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні,
колійні машини та обладнання
 Промислове і цивільне будівництво
 Будівництво та експлуатація інженерних
споруд залізничного транспорту
 Залізничні споруди та колійне господарство
 Спеціалізовані комп’ютерні системи
 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані
технології
 Комп’ютерні,
інформаційно-управляючі
системи




















Мережеві технології та комп’ютерна техніка
Телекомунікації та радіотехніка
Інфокомунікації та інженерія
Організація перевезень і управління на
транспорті
Організація міжнародних перевезень
Організація митного контролю
Економіка підприємства
Облік і оподаткування
Управління фінансами, банківська справа
та страхування
Управління фінансами та трейдинг на
світових фінансових ринках
Логістика
Бізнес-адміністрування
Менеджмент організацій і адміністрування
Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності
Управління персоналом та економіка праці
Публічне управління та адміністрування
Маркетинг
Підприємництво

ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
1
2
3
4
5
6
7
8

Оригінал диплома спеціаліста або магістра;
Оригінал додатка до диплома спеціаліста або магістра;
Оригінал диплома бакалавра (якщо є);
Оригінал додатка до диплома бакалавра (якщо є) ;
Чотири фотокартки 3 х 4 см;
Дві копії паспорта ( 1, 2, 11 стор.);
Дві копії ідентифікаційного коду платника податків ;
Копія військового квитка.
Термін навчання для отримання іншої
спеціальності - 1 рік і 4 місяці.

Термін навчання при продовженні навчання з
дипломом спеціаліста для отримання диплома
магістра за тією ж спеціальністю - 1 рік.

Вартість - 12940 грн.

Вартість - 10300 грн.

Прийом документів - з 01.06.17 р. до 24.07.17 р.
Вступні випробування з фаху та іноземної мови 25-30.07.2017 р.,
Додатковий набір у вересні 2017 р.
Адреса : 61050, м. Харків-50,
пл. Фейєрбаха, 7.
Телефон приймальної комісії (057) 771-40-67,
771-19-53
Електронна адреса:
http://mail.kart.edu.ua/ippk/
ippk2007@ukr.net

Час роботи приймальної комісії:
Пн - Пт - з 900 до 1500
Місце розташування:
пл. Фейєрбаха, 7, ауд. 1.122

