Робочий навчальний план

Школи розвитку «Мер міста» для лідерів учнівського самоврядування
шкіл міста Харкова
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Навчальні
Керівник - проекту
Дата
Час
предмети
проведення проведення
Особистий
Мельман Вікторія
розвиток в умовах
Олександрівна
учнівського
к.т.н., доцент кафедри
самоврядування:
управління
21.11.2014
1600-1730
Практичні аспекти проектами в міському
самоменеджменту
будівництві і
господарстві
Особистий
Мельман Вікторія
розвиток в умовах
Олександрівна
учнівського
к.т.н., доцент кафедри
самоврядування:
управління
05.12.2014
1600-1730
Практичні аспекти проектами в міському
самоменеджменту
будівництві і
господарстві
Радіонова Людмила
Олексіївна ,к.ф.н.,
Формування
доцент кафедри
05.12.2014
1600-1730
міської спільноти
філософії та
політології
Гайдученко Світлана
Олександрівна, к.ф.
Основи
гот.упр., доцент
менеджменту:
кафедри
поняття, функції
19.12.2014
1600-1730
менеджменту і
та методи
маркетингу в
управління
міському
господарстві
Величко Вікторія
Валеріївна, к.е.н.,
доцент кафедри
економіки
Бюджет міста
19.12.2014
1600-1730
підприємств, бізнесадміністрування та
регіонального
розвитку
Сучасне місто:
Карлова Олена
06.02.2014
1600-1730
Проблеми
Анатоліївна,

Ауд.

505

505

505

505

505

505

6.

7.

8.

9.

10.

11.

управління та
розвитку

Фінансовоекономічні
розрахунки або як
стати мільйонером

Як стати успішним
підприємцем

Як побудувати
успішну
управлінську
кар’єру

Ефективне
управління
командою проекту
основане на
особистісних
характеристиках

Економіка міста

Сталий розвиток.

професор кафедри
менеджменту і
маркетингу в
міському
господарстві
Момот Тетяна
Валеріївна, д. е. н.,
професор
Карпушенко Марія
Юріївна, доцент
кафедри фінансовоекономічної безпеки,
обліку і аудиту
Карпушенко Марія
Юріївна, доцент
кафедри фінансовоекономічної безпеки,
обліку і аудиту
Боровик Марина
Вікторівна,
к.е.н., доцент кафедри
менеджменту і
маркетингу в
міському
господарстві
Богославець Аліна
Олександрівна,
асистент кафедри
управління
проектами в міському
господарстві і
будівництві
Шевчук Віолетта
В’ячеславівна, к.е.н.,
доцент, кафедри
економіки
підприємств, бізнесадміністрування та
регіонального
розвитку

06.02.2015

1600-1730

505

20.02.2015

1600-1730

505

20.02.2015

1500-1630

505

06.03.2015

1600-1730

505

20.03.2015

1600-1730

505

03.04.2015

1600-1730

505

12.

Екологія
навколишнього
середовища

13.
Удача? Везіння?
Планування
фінансів!

14.

Розв’язання
прикладних задач
за допомогою
електронних
таблиць.
Професійні
прийоми роботи з
текстом.

15.

Підсумкова
конференція
«Програма
розвитку міста»

16.

Конкурс «Бізнеспроектів»

Стольберг Фелікс
Володимирович, д. е.
н., професор, зав.
кафедрою екології та
екологічної безпеки
міст
Момот Тетяна
Валеріївна, д. е. н.,
професор
Карпушенко Марія
Юріївна, доцент
кафедри фінансовоекономічної безпеки,
обліку і аудиту
Карпенко Микола
Юрійович, доцент
кафедри прикладної
математики і
інформаційних
технологій
Мельман Вікторія
Олександрівна
к.т.н., доцент кафедри
управління
проектами в міському
будівництві і
господарстві
Мельман Вікторія
Олександрівна
к.т.н., доцент кафедри
управління
проектами в міському
будівництві і
господарстві

03.04.2015

1600-1730

505

17.04.2015

1600-1730

505

15.05.2015

1600-1730

505

22.05.2015

1600-1730

505

