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Підготовка фахівців високого рівня —
шлях до омріяного майбутнього
Національний університет харчових технологій — один із небагатьох вищих навчальних закладів, який
понад століття здійснює комплексну
підготовку
висококваліфікованих
фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів — від молодшого спеціаліста до магістра за 62 спеціальностями та спеціалізаціями. Цей
навчальний заклад займає провідні
позиції у рейтингу вищих навчальних
закладів України завдяки наданню
високого рівня освітніх послуг широкого спектру і у 2014 році святкуватиме свою 130-ту річницю.
Університет з року в рік підтверджує свою конкурентоспроможність.
Керівники університету та професорсько-викладацький склад чітко відслідковують сучасні тенденції
розвитку суспільства, удосконалюють та адаптують навчальні програми у відповідності до вимог часу.
Це дає можливість випускникам
Національного університету харчових технологій бути впевненими у
відповідності їх фаху сучасним вимогам ринку праці.

Смак якісної освіти

Проведення

науково-практичних
конференцій

Сучасність важко уявити без інноваційних розробок, які охоплюють
усі галузі промисловості. Особливо
актуальним це питання є для харчової промисловості. Тому вагомим
кроком у розвитку Національного
університету харчових технологій у
2012 році стало створення кафедри
інноваційної діяльності на факультеті економіки і менеджменту. У 2013
році кафедра інноваційної діяльності отримала ліцензію на підготовку фахівців нової актуальної спеціальності 8.03060107 «Логістика»
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«Магістр». Наразі, за даною спеціальністю вже навчаються студенти
першого набору.
Галузева специфіка
визначає
потребу підприємств у фахівцях
з логістики, які мають відповідні системні знання бізнес-процесів
у логістиці, володіють передовими
інструментами розробки раціональних та найбільш ефективних рішень
у функціональних галузях логістики підприємства, здатні розробити
та реалізувати стратегію розвитку
логістичної системи, застосовувати
сучасні логістичні концепції та технології, обирати інформаційні системи
та програмні продукти для підтримки
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логістики, управляти логістичними
процесами, забезпечуючи зниження витрат у логістичній системі за
рахунок оптимізації матеріальних,
інформаційних та фінансових потоків підприємств. При цьому акцент
у підготовці фахівців ставиться на
інноваційних підходах та передових
здобутках сучасності.
Отримані знання студенти поглиблюють на практиці. З метою підготовки
висококваліфікованих та
конкурентоспроможних
фахівців,
викладачі кафедри залучають студентів до участі у науково-практичних конференціях, вирішення ситуаційних задач, генерування ідей та
моделювання сценаріїв їх розвитку,
прогнозування ринкової ситуації,
створення власних повноцінних бізнес-проектів, застосовуючи сучасні
інформаційні технології, програмні
продукти та міжнародний досвід.
Усвідомлення переваг навчання
у Національному університеті харчових технологій за обраною спеціальністю зумовлює формування
значного попиту серед абітурієнтів і
майбутніх фахівців, а зростання уваги роботодавців різного профілю до
випускників університету свідчить
про високий рівень їх підготовки.
З метою актуалізації знань та
набуття практичного досвіду студенти відвідують спеціалізовані семінари, колоквіуми, виставки (в т. ч.
за участю іноземних спеціалістів),
долучаються до проведення конкурсів та активного відпочинку. Вже
традиційним стало проведення Дня
факультету, Конкурсу української
пісні, Дня Європи, КВК, різних спортивних змагань та участь у них студентів.
Запрошуємо
бакалаврів
з
менеджменту, бажаючих отримати
кваліфікацію магістра зі спеціальності «Логістика», на навчання до
Національного університету харчових технологій.
Детальну інформацію
можна отримати
за тел. 287-93-62.

Святкування

Дня Європи

у НУХТ

Ви також можете слідкувати
за останніми подіями кафедри
на сайті http://ia-nuht.at.ua/
та в соціальній мережі
В Контакте.
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