Центр післядипломної освіти ОДЕКУ
у 2015 - 2016 навчальному році запрошує на навчання у двох
напрямах післядипломної освіти: перепідготовки та підвищення
кваліфікації.
Перепідготовка (друга вища освіта)
Здійснюється за денною та заочною формою навчання згідно з
ліцензією (ліцензований обcяг – 190 чоловік) за спеціальностями:
1. Інформаційні управляючі системи та технології
навчання – 2 роки).

(тривалість

2. Менеджмент організацій
навчання – 1,5 роки).

(тривалість

та

адміністрування

3. Екологія та охорона навколишнього середовища (тривалість
навчання – 2 роки).
4. Водні біоресурси (тривалість навчання – 1,5 роки).
У результаті навчання випускники отримують дипломи спеціаліста з
присвоєнням відповідної кваліфікації державного зразку.
Строк прийому документів: вересень - жовтень 2015 р.

Курси підвищення кваліфікації
 курси підвищення кваліфікації для працівників Державної інспекції
охорони Чорного моря;
 курси «Екологічний менеджмент та аудит»;
 «Менеджмент поводження з відходами»;
 курси підвищення кваліфікації з «Інтернет-технологій»;
 курси користувачів ЕОМ для допоміжного персоналу університету;
 курси з «Радіометрії, дозиметрії об'єктів навколишнього середовища і
радіаційної безпеки»;
 індивідуальні курси підвищення кваліфікації в галузі комп’ютерних наук,
метеорології та менеджменту;

 курси
синоптиків
Держгідрометслужби
України
за
фахом
«Метеозабезпечення авіації»;
 курси
техніків
Держгідрометслужби
України
за
фахом
«Агрометеорологічні спостереження»;
 курси спеціалістів Держгідрометслужби України за фахом «Гідрологія»;
 курси техніків-метеорологів АМСЦ Держгідрометслужби України;
 «Екологічна, радіаційна безпека, пожаро- і вибухобезпека в період
здійснення операцій з металобрухтом» (тривалість курсу - 36 годин);
 «Радіоекологія, дозиметрія об'єктів навколишнього середовища і
радіаційна безпека»;
 «Охорона навколишнього середовища» «Еколого-економічні проблеми
регіонального природокористування» «Прикладна екологія»;
 «Екологія» для викладачів ВНЗ ;
 «Оцінка стану і техногенного впливу автотранспортного комплексу на
навколишнє середовище»;
 «Розрахунок стоку наносів і розчинних речовин»;
 «Охорона атмосферного повітря»;
 «Метеорологія»;
 «Агрометеорологія»;
 «Гідроекологія»;
 «Експериментальна метеорологія»;
 «Гідрологія моря»;
 «Метеозабезпечення народного господарства»;
 «Метеозабезпечення авіації»;
 «Гідрохімія»;
 «Гідрографія»;
 «Гідрологія суші і гідрохімія»;
 «Сучасний стан і основні напрями вдосконалення нормативної бази в
області максимального стоку на річках України»;
 «Проектування
і
експлуатація
сучасних
систем
моніторингу
навколишнього природного середовища»;
 «Радіоекологія»;
 «Менеджмент організацій»;
 «Стихійні метеорологічні явища в Україні».
Тривалість курсів – 36 та 72 годин
За замовленням можлива розробка програм та проведення навчання у
ліцензованих напрямах перепідготовки та підвищення кваліфікації.
Директор ЦПО
Тел. 038-482-42-57-16
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