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МІЖНАРОДНИЙ 
МАГІСТЕРСЬКИЙ КУРС 
“АГРАРНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ”
ТРІЗДОРФ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯМАГІСТЕРСЬКИЙ КУРС 

На базі попередньої агарно-економічної освіти, 
проводиться навчання з метою випуску спеціаліста 
(Master of Business Administration) в галузі 
орієнтованого на практику аграрного менеджменту. 
Ці фахівці повинні володіти теоретичними і 
практичними знаннями для самостійного і 
відповідального виконання широкопрофільних 
спеціалізованих завдань під час керівництва і 
консультування аграрних підприємств

ШАНСИ І ПЕРСПЕКТИВИ
»    Робота на підприємствах аграрної сфери і 

промисловості, особливо в міжнародних фірмах 
(закордонних філіалах)

»   Викладацька діяльність у ВНЗ та коледжах
»   Діяльність у сфері управління сільським господарством, 

у консалтингових фірмах і підприємствах сфери 
обслуговування

»   Спільна робота в міжнародних проектах
»   Зайнятість в прикладних дослідженнях
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ОСВІТА І ЯКІСТЬ

»   Міжнародний магістерський курс був акредитований 
ACQUIN в 2004 році без вимог по його зміні або 
доповненню

»  У конкурсі, який було ініційовано Німецькою службою 
академічних обмінів (DAAD) і Об‘єднанням спонсорів 
підтримки розвитку науки в Німеччині, в 2008 році 
міжнародний магістерський курс „Аграрний менеджмент“ 
було відмічено знаком якості серед 10 кращих 
міжнародних магістерських курсів в німецьких 
університетах та вищих школах. Важливими критеріями 
виступали: інноваційна 
загальна концепція, переваги 
навчальної програми, висока 
ступінь інтернаціоналізації, 
високий рівень викладання, 
розроблена концепція 
підтримки, переконливий 
баланс випускників.



ЩО МИ ВАМ МОЖЕМО 
ЗАПРОПОНУВАТИ

Ihr studIumУМОВИ ВСТУПУ

Міжгалузева подальша освіта  з присвоєнням по 
закінченню академічного титулу „Master of Business 
Administration (MBA)“
»   Навчання, орієнтоване на практику, котре разнобічно 

развиває професіональну і особисту компетентність, 
що дуже позитивно оцінюється потенційними 
роботодавцями 

»   Мережа ВУЗів-партнерів в 15 країнах, які пропонують 
навчання на міжнародному магістерському курсі 
(взаємне визнання дипломів)

»   Відмінно оснащене університетське містечко, наявність 
доступу до мультимедийної техніки

»   Інтенсивна підтримка - при отриманні візи і житла та 
посередництво при пошуці місця прохождення практики

»   Хороша команда студентів з різних країн (близько 17 
національностей) з різними культурами

»    Навчання і проживання в місцевості з прекрасним 
ландшафтом

»   Допомога в отриманні стипендії

10 ПРИЧИН НА КОРИСТЬ НАВЧАННЯ В ТРІЗДОРФІ
»     Міжнародно визнаний і сучасно оснащений Університет 

прикладних наук в Тріздорфському центрі с.-г. й освіти 
в сфері харчування і навколишнього середовища

»     Індивідуальна підтримка з початку навчання; близький 
контакт студентів та викладачів

»     Робота в невеликих групах; осяжність навчання
»     Підтримка при пошуку роботи по закінченню навчання
»   Хороші шанси на міжнародному ринку праці
»   Можливість практичного застосування отриманих знань 

під час проходження практики, розробки проектів та 
налагодженні контактів

»   Кооперація з більш ніж 30 закордонними ВНЗ
»    Активна участь студентів в житті школи, а також при 

роботі в групах
»   Допомога в отриманні житла на вигідних умовах
»   Можливість відпочинку й заняття спортом в районі 

Франкійських озер

ВСТУП НА 1 СЕМЕСТР (ПРАКТИЧНИЙ СЕМЕСТР)
»   успішне закінчення одного з вищих аграрних 

навчальних закладів (з мін. оцінкою 4)
»   достатнє володіння німецькою мовою (напр. 

Сертифікат  про володіння німецькою мовою інститута 
ім. Гьоте з мін. оцінкою „добре“ або його еквівалент)

Практичний навчальний семестр проводиться на 
с.-г. підприємствах і доповнюється 4-х тижневими 
теоретичними семінарами.

ВСТУП НА 2 СЕМЕСТР
»   закінчення практичного семестру (інші практики можуть 

бути визнані по заяві)
»   підтвердження володіння німецькою мовою для 

подальшого навчання (напр. екзамен C1 інститута ім. 
Гьоте, тест DaF або DSH і т. д.).

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

СЕМ. Обов’язкові предмети Обов’язкові предмети 
на вибір

1. Практичний семестр 
на учбовому підприємстві з 4-х тижневими 
теоретичними семінарами

2. Бізнес-менеджмент
Семінар по виробничій 
економіці
Анализ і контроль 
підприємства
Економічна 
інформатика вкл. 
емпіричне соціальне 
дослідження

Оцінка і складання 
балансу
Управління якістю і 
виробництвом
Методи проведення 
консультацій
Комуникація та ЗМІ
Кооперативні форми 
підприємства
Банківська справа
Орієнт. на ринок системи 
підприємництва
і забесп. 
продовольством
Семінар по с.-г. техніці
Семінар з рослинництва 
Семінар з тваринництва

3. Планування 
підприємства
Семінар по аграрній 
політиці 
Стратегії міжнародного 
аграрного маркетингу

Спеціалізація 
навчання:
1.  Консалтинг 

підприємств
2.  Консалтинг у сфері 

с.-г. техніки й 
економіки

3.  Концепції розвитку 
сільської місцевості та 
регіонів

4. Регіональний розвиток

Міжнародний агробізнес 
(англ.) або англійська, як 
іноземна мова 

4. Магістерська робота, 
вкл. семінар по техніці її 
написання
Планування і оцінка 
проектів
Виробнича практика

Міжнародна торгівля
Стале ведення 
енергогосподарства
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