Промисловий менеджмент / Priemyselné manažérstvo
Якість, кадрова робота і промисловий менеджмент, індустрія 4.0, логістика, оптимізація
процесів, управління виробництвом, економіка ...

Якщо абітурієнт хоче отримати, крім суто управлінської освіти, ще й часткову технічну освіту, то
навчальна програма «Промисловий менеджмент» для нього ідеально підходить. Програма
навчання стосується поєднання управлінських навичок, економіки та технологій. Галузь, яка
постійно рухається у світі, потребує конкурентоспроможних підприємств, які підтримуватимуться
здібними менеджерами. Закінчивши навчальну програму «Промисловий менеджмент» у
найкращому технічному університеті Словаччини, абітурієнт отримає всі передумови для
успішної кар’єри менеджера! Абітурієнт може вибрати навчання з трьох перспективних модулів:
1. Промисловий менеджмент, 2. Менеджмент якості та 3. Управління персоналом у
промисловості.

Чому навчишся? / Čo sa naučíš?
Модуль «Промисловий менеджмент»




Проектувати, планувати, організовувати, удосконалювати та контролювати процеси та
весь виробничий процес;
Проектувати та покращувати робочі місця, оптимізовані для людей;
Ефективно керувати фінансами та іншими ресурсами вашої компанії;

Модуль «Менеджмент якості»




Основи систем управління якістю з метою постійного вдосконалення процесів у компанії;
Застосовувати різні методи, інструменти та прийоми, щоб зменшити кількість помилок
або кількість скарг на продукт;
Робота з міжнародними стандартами управління якістю.

Модуль «управління персоналом в промисловості»





Виберіть найбільш підходящого кандидата для роботи
Найпростіший спосіб знайти нового співробітника в компанії;
Використовуйте знання з різних областей управління продуктивністю
співробітників і як мотивувати їх працювати краще;

Де можем працювати? / Kde sa môžem uplatniť?
Випускник готовий гнучко працювати на ринку праці, працюватиме у складі творчого колективу,
відп. Її лідера на передньому та середньому рівнях управління промисловими підприємствами.
Відповідно до обраної спеціалізації його можна використовувати в спеціалізованих відділах
управління виробництвом, логістики, якості, кадрів або маркетингу. У той же час він може
створювати і керувати невеликими компаніями або бути членом керівництва окремих
компонентів більших організацій. Він може працювати на посадах: менеджера з
машинобудування, спеціаліста з планування виробництва, спеціаліста з кадрів, кар’єрного коуча

/ консультанта, викладача безперервної освіти, спеціаліста з освіти та розвитку кадрів,
спеціаліста з підбору та відбору, спеціаліста з планування та контролю кадрів, керівника проектів
у сфера ІКТ, менеджер у сфері маркетингу тощо.

Подальші програми начання (Інженерні) / Nadväzujúce študijné programy (Ing.)
Навчальна програма на інженерному рівні дослідження «Промисловий менеджмент» є однією
з 11% найперспективніших університетських галузей освіти в Словацькій Республіці і може бути
продовжена з програми навчання бакалавра «Промисловий менеджмент». За даними порталу
trendyprace.sk, ця навчальна програма набрала 89 балів із 100, і це дванадцята за перспективою
галузь у ТОП-25 відділів освіти з найвищою заявкою, яка відповідає зазначеним критеріям.
Порівняно з іншими існує 73% ймовірність того, що випускник буде працевлаштований за фахом
після закінчення інженерного ступеня і до 72% імовірності самого факультету в майбутньому.

