Шановні випускники, студенти коледжів (технікумів),
а також їх батьки і члени родини!
Скористайтесь можливостями фахового випробування (усна співбесіда) при вступі за освітнім ступенем «Бакалавр»
на основі ОКР молодшого спеціаліста (на базі технікуму) за скороченим терміном навчання – 2 роки!
Ви маєте унікальну можливість отримати диплом одного з найкращих закладів вищої освіти, який забезпечує високий рівень європейської
освіти своїх майбутніх випускників, здатних задовольнити сучасні вимоги представників європейського і світового бізнесу!

Зверніть увагу! Ви обираєте навчання за спеціальністю 072 - Фінанси, банківська справа та страхування.
• Вибір освітньої програми «БАНКІВСЬКА СПРАВА» вже безпосередньо дозволяє Вам здобути ступінь бакалавра з обраної
спеціальності 072 - Фінанси, банківська справа та страхування і працювати на будь-яких посадах (державних структур,
фінансових служб підприємств і фінансових компаній), які потребують наявності Диплома спеціаліста фінансового профілю.
• Крім цього, в додатку до Диплому європейського зразка Ви будете мати підтвердження тому, що отримали додаткові професійні
компетентності банкіра за рахунок вивчення дисциплін, які є обов’язково необхідними для ефективної роботи саме в банку.
• Треба з розумінням ставитись до факту – диплом випускника за освітньою програмою «БАНКІВСЬКА СПРАВА» очима
роботодавців розглядається як таким, що є «більш широким» і з додатковими фаховими можливостями майбутнього фінансиста.
• Недоцільно та непродуктивно витрачати час і обмежувати себе вивченням зайвий раз того, чому Вас вже навчили в технікумі!
Ми з повагою і дуже уважно ставимося до Вашого персонального вибору майбутньої
професії.
Реалізація зусиль професорсько-викладацького колективу університету й зокрема
викладачів кафедри банківської справи спрямовано на індивідуальний підхід на етапі
врахування інтересів майбутнього абітурієнта, а також забезпечення необхідних
умов формування професійних компетентностей випускника – професіонала з
фінансів, банківської справи та страхування (спеціалізації «Банківська справа»).
Активно залучайте себе для творчого пошуку й процесу реалізації конкурентних
переваг, які створені для студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Краща інвестиція у майбутнє молоді – правильний вибір ЗВО, а також конкретизація
освітньої програми майбутньої спеціальності.
Вища економічна освіта здобута у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця
за освітньою програмою «БАНКІВСЬКА СПРАВА» – це запорука Вашого успіху, можливостей кар’єрного зростання
та фінансової незалежності у майбутньому!

