Вступні-2018
Філософія: Історія України, Українська мова і література, а також за вибором: іноземна
мова або математика.
Культурологія: Історія України, Українська
мова і література, а також за вибором: іноземна
мова або географія.
В 2017 році дійсними були сертифікати і 2016
року!

Ми працюємо для Вас.
Турбуйте нас!
Наша адреса:
Одеса, вул. Новосельського
(Островідова) 64,
вхід із двору, ІV поверх

Форми навчання
 Денна; заочна,
 Індивідуальний план

«Друга вища освіта»,
«На наш факультет - без
сертифікатів» і
«З дипломом молодшого
спеціаліста» Дивіться деталі на нашом
сайті.

Форма оплати

Бюдж ет; контракт;
замовлення організації.

Вартість контракту
в 2017 році була:
на денному відділенні
- 5100 грн. за семестр;
на заочному- 2250 грн. за семестр.

Дипломи
Бакалавр, магістр,
доктор філософії,
доктор наук.

тел: (048) 726-35-13
E-mail: philosofodessa@gmail.com
Адреса нашого сайту в Інтернеті:
http://www.philosof.onu.edu.ua/

Дні відкритих дверей на Новосельського, 64 –
30 березня та 27 квітня
о 16.00. Тел: (048) 726-35-13

ФІЛОСОФІЯ
Спеціалізації:

Ф ілософ.
Ф ілософ-культуролог.
Ф ілософрелігієзнавець.

Знання в сфері:

Ф ілософії.
Культурології.
Загальної і соціальної
психології.
Релігієзнавства.
Ф ілософії, психології і
історії релігії.
Епістемології.
Логіки.
П олітики і права.
Ораторського мистецтва.
PR-технологій.
Маркетингу.
Менедж менту.
Естетики.
Системного аналізу.
Основ ж урналістики.

А також:

⇒ Англійська мова.
⇒ Німецька мова.
⇒ Ф ранцузька мова.
⇒ Комп’ютерні технології.

КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Спеціализації:

Культуролог.
Організатор
культурних проектів.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Викладач:

 Університету.
 Гімназії, ліцею, коледж у.
 Держ авної і приватної школи.

Вчений;

Знання в сфері:

Культурології.
Етнології.
Загальної і соціальної
психології.
Релігії.
Літератури.
Історії театру, кіно, телебачення.
Імідж елогії.
Ораторського мистецтва.
PR-технологій.
Маркетингу в сфері
культурних проектів.
Менедж менту
культурних проектів.
Етики і естетики.

А також:
⇒ Англійська мова.
⇒ Німецька мова.
⇒ Ф ранцузька мова.
⇒ Комп’ютерні технології.

Редактор:

 Радіо і телебачення.
 Газети і ж урнали.
 Видавництва.


Кіномистецтво.

Державний службовець;

Менеджер:

 П о роботі з клієнтами.
 Зі зв’язків з громадськістю.
 П о персоналу.


П о рекламі.

Спеціаліст

по організації та проведенню:






PR – кампаній;
Тренінгів;
Виставок;
Арт-проектів;
П ередвиборчих кампаній.

