
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Начальник
навчального відділу
________________В.М. Шевчук
“_____” ____________ 2020 р.

РОЗКЛАД
складання екзаменів студентами

4 курсу та 2 скороченого терміну навчання
денної форми навчання ОС «Бакалавр»

факультету аграрного менеджменту  спеціальність «Маркетинг»
Початок екзаменаційної сесії з 18 грудня по 29 грудня 2020 р.

№ з/п Назва дисципліни 1 група
1. Маркетингова товарна політика 18.12

2. Маркетинг промислового підприємства 22.12

3. Маркетингове ціноутворення 24.12

4. Маркетингові комунікації 29.12

До початку екзаменаційної сесії студентам необхідно скласти заліки
(07-16 грудня) з наступних дисциплін:

1. Товарознавство (МТП) або Маркетингова політика розподілу (КЗД)
2. Риторика та психологія спілкування
3. Вибіркова дисципліна 1 (загальноуніверситетський вибір)
4. Вибіркова дисципліна 2 (загальноуніверситетський вибір)

Захистити курсову роботу з  дисципліни «Маркетингове ціноутворення»

Декан факультету               ______________               Остапчук А.Д.
(підпис)



“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Начальник
навчального відділу
________________В.М. Шевчук
“_____” ____________ 2020 р.

РОЗКЛАД
складання екзаменів студентами

4 курсу та 2 скороченого терміну навчання
денної форми навчання ОС «Бакалавр»

факультету аграрного менеджменту  спеціальність «Менеджмент»
Початок екзаменаційної сесії з 18 грудня по 30грудня 2020 р.

До початку екзаменаційної сесії студентам необхідно скласти заліки
(07-16 грудня) з наступних дисциплін:

1. Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
2. Інвестування або Маркетингові дослідження або Управлінське консультування
3. Вибіркова дисципліна 1 (загально університетський вибір)
4. Вибіркова дисципліна 2 (загально університетський вибір)
5. Контролінг (МОіА); Проектний менеджмент (УМП); Митне регулювання.

Митна справа (МЗД).

Захистити курсову роботу з  дисципліни:
- «Менеджмент і адміністрування: управління персоналом» (МОіА);
- «Менеджмент і адміністрування: управління персоналом» (УМП);
- «Зовнішньоекономічна комерційна діяльність» (МЗД).

Декан факультету               ______________               Остапчук А.Д.
(підпис)

№
п/п Назва дисципліни 2 група

(МОіА)
3 група
(УМП)

4 група
(МЗД

англ.м.)

1.
Менеджмент і
адміністрування: управління
персоналом

18.12 22.12 24.12

2.
Менеджмент і
адміністрування:
самоменеджмент

22.12 24.12 29.12

3. Право: господарське право 24.12 29.12 22.12

4-а.
Маркетингова діяльність на
підприємстві (за видами
економічної діяльності)

29.12 Х Х

4-б. Управління виробничими
системами і і процесами

Х 18.12 Х

4-в. Зовнішньоекономічна
комерційна діяльність

Х Х 18.12


