
КАФЕДРА

«УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ»

Cпеціальність

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ОБ’ЄКТ ТА ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕРМІН НАВЧАННЯ

Бакалавр – 3 р. 10 міс. навчання та 2 р. 10 міс. навчання за скороченою формою

Магістр – 1 р. 4 міс. навчання

На базі ПЗСО: На основі ОКР «Молодший спеціаліст:

Українська мова;                      Українська мова; 

Математика;                        Математика (Історія України для небюджетної пропозиції);

Фізика або іноземна мова       Фаховий іспит

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ

Організація та управління пасажирськими і вантажними перевезеннями,

складська та транспортна логістика, міжнародні перевезення, економічний

супровід транспортної діяльності, транспортне планування, оптимізація

міських транспортних систем.

Менеджер з організації та управління на транспортних підприємствах, що

здійснюють міжміські та міжнародні перевезення вантажів і пасажирів на

автомобільному транспорті, експерт в органах ліцензування та сертифікації

транспортних послуг, фахівець маркетингової служби та підрозділів з аналізу

ринку інформаційного забезпечення транспортно-технологічних процесів та

послуг, службовець транспортного відділу митної служби.

ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ ФАХІВЦІВ

Контакти:

м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19 

5-й корпус, 3 поверх, кімн. 43

(097) 972-50-61;  (097) 514-27-20.

Instagram: kafedraut

Facebook: @kaf.ut.ntu

Сайт кафедри: ut.nmu.org.ua

Пошта: kaf.ut.ntu@gmail.com

Транспортне планування міст, проведення маркетингових досліджень на

ринку транспортних послуг, планування та розробка оптимальних маршрутів

вантажних і пасажирських перевезень та організація процесу транспортування

в умовах міжнародних перевезень, розробка і впровадження прогресивних

процесів переробки вантажів на складських комплексах і терміналах, розробка

сучасних форм і методів управління роботою підрозділів автомобільного

транспорту, контроль за виконанням перевезень.

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 та організацією транспортного

процесу в містах і регіонах України; комунальні та інші організації, що

займаються забезпеченням дорожнього руху в містах і регіонах України;

підрозділи Національної поліції, що забезпечують безпеку дорожнього руху;

підрозділи Укртрансбезпеки; підрозділи митної служби України; підрозділи

податкової адміністрації України; транспортно-експедиційні підприємства;

науково-дослідні і громадські організації транспортного напрямку.

ПОСАДИ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ


