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1. Загальні засади

1.1. Українсько-грецька програма «Магістр з бізнес-адміністрування» (УГП 

МБА) створена з метою реалізації Меморандуму між Тернопільським 

національним економічним університетом (Тернопіль, Україна) та 

Технологічним освітнім інститутом Західної Македонії (Козані, Греція).

1.2. Українсько-грецька програма «Магістр з бізнес адміністрування» (УГП 

МБА) функціонує на базі Технологічним освітнім інститутом Західної 

Македонії (ТОЇ ЗМ). В рамках програми здійснюється підготовка 

магістрів за спеціальністю «Бізнес-адміністрування».

1.3. Програма акредитована Міністерством освіти, науки і релігій Греції, що 

обумовлює визнання диплому ТНЕУ в Греції та країнах Європейського 

Союзу.

1.4. Випусковими кафедрами підготовки магістрів з бізнес адміністрування 

є кафедра міжнародної економіки Тернопільського національного 

економічного університету (ТНЕУ) та кафедра бізнес-адміністрування 

Технологічного освітнього інституту Західної Македонії (ТОЇ ЗМ).

1.5. Дане положення про УГП МБА ТНЕУ -  є документом, який визначає 

процедуру діяльність даної програми.

1.6. УГП МБА взаємодіє з адміністрацією університету, безпосередньо з 

проректором з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність та 

інноваційний розвиток).

2. Мета і завдання УГП МБА

2.1 Реалізація програми має за мету:

• вихід ТНЕУ на європейський ринок освітніх послуг;

• визнання українського диплому у розвинутих країнах Європи;

• підвищення іміджу ТНЕУ серед роботодавців Греції, а через них і в 

усьому Європейському Союзі;



• стимулювання кваліфікаційного зростання професорсько- 

викладацького персоналу ТНЕУ та підвищення його 

конкурентоспроможності.

2.2 Завдання програми:

• реалізація домовленостей між Тернопільським національним 

економічним університетом та Технологічним освітнім інститутом 

Західної Македонії;

• підготовка магістрів за спеціальністю «Бізес-адміністрування» 

відповідно до навчального плану ТНЕУ.

• обмін досвідом науково-викладацького складу зі сторони ТНЕУ та 

ТОЇ ЗМ;

• обмін студентами у відповідності з правилами та нормативами, 

прийнятих в обох країнах;

• проведення спільних лекцій в режимі он-лайн;

• проведення спільних наукових досліджень;

• підтримка спільних стажувань.

3. Діяльність УГП МВА

3.1 Діяльність працівників УГП МБА включає:

• розробку навчальних планів для студентів УГП МБА;

• розробку науково-методичної літератури на англійській мові та 

забезпечення нею студентів, консультування по дисциплінах, 

переклад;

• ведення документації на українській та англійській мовах: накази, 

договори, меморандуми тощо;

• забезпечення бухгалтерії документацією для ведення валютних 

операцій.



3.2 Програма також сприяє процедурі нострифікації іноземних студентів та 

отримання апостилю в Міністерстві освіти і науки України.

4. Навчальний процес магістрів з бізнес адміністрування

4.1Навчання студентів здійснюється на базі кафедри бізнес-адміністрування 

Технологічного освітнього інституту Західної Македонії.

4.1 Згідно Меморандуму порозумінь між ТНЕУ і Технологічним освітнім 

інститутом Західної Македонії (Греція) навчальний процес проводиться 

за навчальними планами і програмами ТНЕУ із залученням 

викладацького персоналу української і грецької сторін, при цьому 

грецька сторона забезпечує доступ студентів і професорсько- 

викладацького персоналу програми до необхідних навчальних 

матеріалів, комп’ютерного та іншого обладнання, засобів комунікації та 

виділяє офісне приміщення.

4.2Навчальний процес здійснюється англійською мовою викладачами

ТНЕУ і ТОЇ ЗМ.
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