Державний вищий навчальний заклад

«НАЦІОНАЛЬНИЙ
ГІРНИЧИЙ
УНІВЕРСИТЕТ»

Механіко-машинобудівний
факультет

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ
НА НАПРЯМ:
Математика
Українська мова
Географія, фізика або іноземна мова
ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ФАХІВЦІВ:
Бакалавр (4 роки) – Фахівець в галузі
транспортних технологій (автомобільних)
Спеціаліст (5 років) – Професіонал в
галузі транспортних технологій (автомобільних)

КАФЕДРА
УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ

27. Транспорт

Тоді обирай нашу кафедру!

Спеціальність (напрям підготовки)

Спеціалізація (освітня програма)

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І
УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ

Вступай до НГУ!

Відчуваєш в собі потенціал і прагнеш
навчитися організовувати і управляти матеріальними, фінансовими та
транспортними потоками?

Галузь знань

275. ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Думаєш, де
після школи
продовжити
навчання?

НАША АДРЕСА:
49005, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19,
5 корпус, кімн. 43
Приймальна комісія – 4 корпус, кімн. 20, 21, 22
(056)745-05-60
(0562)47-24-57
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:
http://ut.nmu.org.ua

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Раніше про таку професію ніхто не чув, тепер про неї говорять все частіше. А спеціалістів
в даній галузі поки що не вистачає, тому великим попитом нині в
Україні користуються
фахівці з організації
функціонування транспортних систем!
В цій професії
необхідні такі особистісні якості як системне
мислення полководця, аналітичні та організаторські якості менеджера, висока комунікабельність артиста та гнучкий розум шахіста. В основі професійних вимог – вміння приймати найбільш ефективні управлінські рішення, так як
саме це є запорукою успіху будь-якої діяльності. Оскільки всяке рішення має бути обґрунтованим, потрібні знання в галузі маркетингу, економіко-математичного моделювання, динамічного програмування, прикладної математики,
юриспруденції, фінансового аналізу, митної
справи тощо.
Отримавши освіту за даною спеціальністю,
фахівець вміє проектувати і керувати роботою
транспортно-технологічних схем перевезень
вантажів, інтегрованих товаропровідних систем,
розробляти оптимальні маршрути вантажних та
пасажирських перевезень, формувати економічно обґрунтовані тарифні плани транспортних
підприємств, проводити маркетингові дослідження ринків транспортних послуг, надавати
послуги з митного та юридичного супроводу зовнішньоекономічних операцій, вирішувати
задачі
оперативного контролю за транспортними процесами
та багато іншого.

ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ

знання

отримаєте в одному з
найкращих вузів
України (НГУ)

вміння

придбаєте під час
практик на провідних
підприємствах міста

Ви не будете мріяти про гроші

ВОНИ ЗАВЖДИ У ВАС БУДУТЬ!
Тому що випускник
кафедри управління на транспорті
Національного гірничого університету
вміє вирішувати будь-які
стратегічні задачі!

ПО ЗАКІНЧЕННІ НАВЧАННЯ ВИПУСКНИКИ
ЗМОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ НА ТАКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ:
автотранспортні
підприємства
усіх форм власності;
логістичні компанії й служби
доставки;
підрозділи органів центральної й місцевої влади, що займаються транспортним плануванням і організацією транспортного процесу в містах і регіонах України;
комунальні й інші організації, що займаються
забезпеченням дорожнього руху в містах і
регіонах України;
підрозділи державної автомобільної інспекції
України;
підрозділи транспортної інспекції України;
підрозділи митної служби України;
підрозділи податкової адміністрації України;
великі підприємства
всіх
видів діяльності, що мають свої транспортні підрозділи;
підприємства автобусних станцій;
транспортні відділи та управління складних
транспортних вузлів (тарні станції, порти, термінали);
транспортно-експедиційні підприємства;
науково-дослідні і громадські організації транспортного напрямку.

