Майбутнє за кваліфікованими фахівцями
У 2014 році виповниться 130 років від
дня заснування Національного університету харчових технологій. Цей навчальний
заклад займає провідні позиції у рейтингу
вищих навчальних закладів України завдяки наданню широкого спектру освітніх послуг та високому рівню кваліфікації випускників. Випускники університету
харчових технологій зарекомендували
себе справжніми фахівцями на ринку праці в Україні та за кордоном. Практично всі
вони є працевлаштованими і працюють за
обраним фахом. Багато випускників працюють на керівних позиціях підприємств
харчової промисловості, міністерств та
відомств. Частина випускників університету започаткували власний бізнес та вдало
працюють у сучасних ринкових умовах.
Це свідчить про те, що отриманий
випускниками диплом Національного університету харчових технологій став свого роду візитівкою для роботодавців та
бізнесу.
Зрозуміло, що такі перспективи для
випускників Національного університету
стали можливими завдяки високій кваліфікації і педагогічній майстерності викладачів університету, серед яких є і академіки, і члени-кореспонденти Українських
академій, і лауреати Державної премії
України, і заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники освіти
України, раціоналізатори. Безперервний
процес самоосвіти, самовдосконалення
та підвищення кваліфікації на провідних
українських та закордонних підприємствах навчально-педагогічного складу університету створює однозначну перевагу
даного навчального закладу у наданні
освітніх послуг.
Важливою умовою першості серед
навчальних закладів є і відповідність у
підготовці фахівців, у яких зацікавлений
ринок. У Національному університеті харчових технологій ці аспекти враховані максимально повно. Тому окрім навчання технологічним спеціальностям, Національний
університет харчових технологій провадить навчання фахівців і за іншими актуальними спеціальностями. Йдучи в ногу
з часом було створено факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
В університеті працюють і два економічні факультети: факультет економіки і менеджменту та факультет обліку,
фінансів та підприємницької діяльності.
На цих факультетах здійснюється підготовка спеціалістів та магістрів за економічними спеціальностями. Суттєвим
досягненням 2012 року стало створення кафедри інноваційної діяльності на
факультеті економіки і менеджменту. Вже
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у 2013 році кафедра отримала ліцензію
на підготовку фахівців нової спеціальності
8.03060107 «Логістика» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» і здійснила
перший набір студентів.
Галузева специфіка визначає потребу
підприємств у фахівцях, які мають 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 логістики, управляти логістичними процесами, забезпечуючи зниження
витрат у логістичній системі за рахунок
оптимізації матеріальних, інформаційних
та фінансових потоків підприємств. При
цьому акцент у підготовці ставиться на
інноваційних підходах.
Усвідомлення цих переваг майбутніми
фахівцями, високий рівень освіти, адаптованість навчання до сучасних умов є безумовною запорукою успіху новоствореної
спеціальності.
З метою підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців,
викладачі кафедри залучають студентів до науково-практичних конференцій,
вирішення ситуаційних задач, моделювання ідей, прогнозування ринкової ситуації, створення власних повноцінних бізнес-проектів, застосовуючи сучасні інформаційні технології, програмні продукти та
міжнародний досвід.
З метою актуалізації знань та досвіду
студенти відвідують спеціалізовані семінари, колоквіуми, виставки, в тому числі за
участю іноземних спеціалістів.
Окрасою навчання стало проведення
конкурсів на кращий студентський інноваційний бізнес-проект та кращу студентську
стінгазету «Інновації в логістиці», які започаткували викладачі кафедри інноваційної
діяльності.
Студенти, крім цього, долучаються
до активного відпочинку. Вже традиційним стало проведення Дня факультету,
Конкурсу української пісні, Дня Європи,
КВК, різних спортивних змагань та участь
у них студентів.
Кафедра
інноваційної
діяльності пропонує усім бажаючим отримати диплом зі спеціальності «Логістика».
Детальну інформацію можна отримати за
тел. 287-93-62. Ви також можете слідкувати за останніми подіями кафедри на сайті
http://ia-nuht.at.ua/ та в соціальній мережі
ВКонтаке.
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