
 група УФФМ-11с  група УФФМ-12с  група УФПМ-11с  група УФПМ-12с  група УФОМ-11с  група УФЕМ-11с

19.12.20 р.      

субота

20.12.20 р.         

неділя

21.12.20 р.     

понеділок

Ділове адміністрування

проф. Карпінський Б.А.

Система оцінювання та мотивації 

персоналу

доц. Капленко Г.В.

Облік і оподаткування за 

видами економічної 

діяльності

доц. Шот А.П.

Проектний менеджмент

доц. Депутат Б.Я.

22.12.20 р.          

вівторок

Менеджмент 

зовнішньоекономічноюї та 

митної діяльності (англ.мовою)

доц. Дубик В.Я.

23.12.20 р.        

середа

Менеджмент 

зовнішньоекономічноюї та 

митної діяльності (англ.мовою)

доц. Дубик В.Я.

24.12.20 р.       

четвер

Технології публічного 

адміністрування

доц. Решота О.А.

Ділове адміністрування

проф. Карпінський Б.А.

Професійна етика та 

стандарти в обліку і аудиті

проф. Ярема Я.Р.

Математичні методи і 

моделі ринкової економіки

ст.викл. Васьків О.М.

25.12.20 р.       

п`ятниця

"Затверджую"

Проректор _________________

"___"___________ 2020 року

РОЗКЛАД   ЕКЗАМЕНІВ

зимової екзаменаційної сесії   2020–2021 навчального року

 для студентів  факультету управління фінансами та бізнесу

(денне навчання)

1-й курс  магістр

Дата,

день тижня

Назва предмету, прізвище викладача, аудиторія, номер групи

аудиторії  вул. Медової Печери, 53 аудиторії вул. Коперника, 3



26.12.20 р.      

субота

27.12.20 р.         

неділя

28.12.20 р.     

понеділок

Стратегічне управіління 

фінансами, банківською 

справою та страхуванням

доц. Сич О.А.

поч.  14-00 год.

Стратегічне управіління 

фінансами, банківською справою 

та страхуванням

доц. Сич О.А.

поч. 9-00 год

29.12.20 р.          

вівторок

Комунікації і ділова мова в 

управлінні

проф. Карпінський Б.А.

30.12.20р.        

середа

Стратегічне управління 

персоналом

доц. Подвірна Н.С.

Злочини у сфері 

господарської діяльності

доц. Приймак С.В.

Економіка сталого розвитку

доц. Ярема О.Р.

31.12.20 р.       

четвер

Проектне фінансування 

доц. Ясіновська І.Ф.
Фінансовий  менеджмент

доц. Шушкова Ю.В.

01.01.21 р.   

п`ятниця

02.01.21 р.      

субота

03.01.21 р.      

неділя

04.01.21 р.     

понеділок

Фінансовий  менеджмент

доц. Шушкова Ю.В.

Проектне фінансування 

доц. Ясіновська І.Ф.

Управління  в діяльності 

органів влади, неурядових 

організацій та бізнесі

доц. Подвірна Н.С.

поч. 9-00 год

Управління  в діяльності 

органів влади, неурядових 

організацій та бізнесі

доц. Подвірна Н.С.

поч. 13-00 год.

Організація обліку і 

оптимізація оподаткування

доц. Лобода Н.О.

Мікроекономічний аналіз

доц. Задорожна А.В.

05.01.21 р.          

вівторок

Декан  факультету                                                                                                           А.Стасишин

* екзамени проводяться у дистанційному режимі 

Початок екзаменів о  9.00 год.


