ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

071 «Облік і оподаткування»
НА ДЕННІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ,
ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ!

УМОВИ ВСТУПУ:

На базі 9- ти класів
вступники складають письмові
іспити:
 з української мови (диктант);
 математики (тести)

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

2 роки 10 місяців

КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА ДИПЛОМОМ:

Бухгалтер

ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ:
Випускники КДКЕТ з дипломом фахового молодшого бакалавра можуть
продовжити навчання в стінах нашого навчального закладу для здобуття
ступеня бакалавра(за скороченим терміном) на базі :
Донецького
національного
університету
економіки і торгівлі
ім. М.ТуганБарановського

Випускники за спеціальністю
можуть займати посади:

Харківського
державного
університету
харчування та торгівлі









асистент бухгалтера-експерта,
бухгалтер,
касир-експерт,
інспектор з інвентаризації,
інспектор-ревізор,
ревізор,
державний податковий
інспектор

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

БУХГАЛТЕР

Бухгалтер - затребувана
професія

Переваги навчання
за спеціальністю:

 фахівець в області бухгалтерського
обліку;
 запорука успіху підприємства;
 друга особа на підприємстві після
керівника, відповідальна за
фінансово-господарську діяльність
підприємства

Бухгалтер
в
Україні
одна
із
найпопулярніших
професій.
Вибираючи
її,
людина
точно
потрапляє
в
десятку
з
працевлаштуванням проблем точно
не буде. Сотні компаній потребують
фахівців з бухгалтерського обліку.
Причому
число
працівників
бухгалтерії може починатися з однієї
людини у приватних підприємців і
досягати
декількох
десятків
у
великих організаціях.
 отримання диплому державного
зразка;
 здобуття високого рівня фахової
підготовки;
 вивчення сучасних комп'ютерних
технологій в обліку;
 опанування
іноземних
мов
фахового спрямування;
 гарантоване отримання першого
робочого місця;
 проходження професійної практики
на підприємствах
різних форм
власності;
 розвиток творчих здібностей у
гуртках,
клубах
навчального
закладу;
 можливість займатися науководослідною роботою.

Спеціальність «Облік і оподаткування» старт фінансової кар’єри !

Переваги професії бухгалтер:

 затребуваність на ринку праці;
 достойна заробітна плата;
 нормований робочий день;
 кар'єрне зростання;
 розвиток і вдосконалення власних
знань;
 додатковий заробіток;
 “права рука” керівника;
 сумісність з іншими професіями.
 Наприклад: бухгалтер + юрист,
бухгалтер + менеджер, бухгалтер +
програміст, бухгалтер + продавець.

Матеріально-технічна база:

Викладання
професійно
орієнтованих
дисциплін
проводиться
в
спеціалізованих
навчальних кабінетах - затишних,
сучасно обладнаних та методично
забезпечених.
До послуг студентів бібліотека,
спортивна, актова зали, їдальня.

Науково-дослідницька
робота студентів:

Студенти спеціальності активні
учасники та переможці регіональних,
всеукраїнських
та
міжнародних
науково-практичних,
теоретичних
конференцій,семінарів. Це
сприяє
підвищенню рейтингу навчального
закладу серед закладів вищої освіти.

Професійний гурток
БАЛАНС - КЛУБ

Заняття
в
клубі
сприяють
поглибленню професійних знань,
розвитку навичок науково-творчої
діяльності
студентів.
Студенти
розширено вивчають питання обліку і
звітності,
проводять
економічні
дослідження.

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Бази практики
та перші робочі місця:

Сьогодні бути бухгалтером - це значить, бути
забезпеченою людиною!

