Напрям підготовки «МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА
СЕРТИФІКАЦІЯ»
Входження України в ринкові відносини, вступ
до світової організації торгівлі, а також розширення
торгівельних зв’язків з Європейськими країнами
вимагає
високоякісної,
конкурентоспроможної
продукції, що відповідає міжнародним вимогам.
Це можливе при використанні новітніх
технологій, а також за наявності відповідного рівня
знань у спеціалістів, що повинні, крім професійної технічної підготовки,
ґрунтовно знати нормативну, технічну та іншу документацію з питань якості,
стандартизації, метрології та сертифікації.
Кафедра «Обладнання переробних технологічних комплексів (ОПТК)»
проводить професійну підготовку кваліфікованих спеціалістів та магістрів у
названих галузях. Вона є єдиною в регіоні, що готує фахівців для потреб
територіальних органів і науково-дослідних структур Держспоживстандарту
України, служб і органів стандартизації, метрології і сертифікації на
підприємствах і в організаціях багатьох галузей, включаючи банківські і
комерційні структури, служби митного контролю, тощо.
Випускники кафедри підготовлені для науково-дослідної діяльності в
галузі розроблення методів та засобів забезпечення і контролю якості
продукції, її стандартизації і сертифікації; виробничої діяльності на
приладобудівних і інших підприємствах; адміністративної та контрольноінспекційної діяльності в державних установах; педагогічної діяльності в
сфері якості, стандартизації і сертифікації в навчальних закладах вищої
освіти; господарської діяльності в установах, закладах і підприємствах, що
займаються питаннями контролю та забезпечення якості.
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Кафедра готує спеціалістів високо затребуваних в області сучасної
стандартизації, сертифікації, управління якістю, сертифікації та метрології.
Навчання проводиться в два етапи:
1 етап – I-IV курси – підготовка бакалавра з метрології, стандартизації
та сертифікації. Може працювати на сучасних підприємствах: спеціалістом в
області якості, начальником метрологічного підрозділу, начальником відділу
якості.
2 – етап – V-VI курси – підготовка магістра з управління якістю. Може
працювати: директором з якості, зам. директора з якості, начальником відділу
якості.
Студентам надаються широкі можливості для проведення науководослідної роботи, результатами якої є наукові публікації і доповіді на
науково-практичних конференціях.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Бакалавр напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та
сертифікація» при отриманні диплому про базову вищу освіту отримає
знання та навички з:
розробки, впровадження та управління системами менеджменту
на підприємствах;
застосування сучасних комп'ютерних технологій обробки
інформації та створення баз даних;
розробки та впровадження стандартів і технічних умов;
вибору і застосування схем сертифікації;
проведення контролю стану лабораторного обладнання та
розробки засобів з усунення існуючих недоліків;
оцінці технологічних процесів.
Особливість даної спеціальності полягає в тому, що вона
затребувана на сучасних успішних підприємствах будь-якої галузі
Напрям підготовки –«Метрологія, стандартизація та сертифікації
Навчання студентів здійснюється за рахунок держбюджету, фізичних і юридичних
осіб.
Форми навчання: денна та заочна
Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів):
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або Хімія

З усіх питань звертайтеся за адресою:
Державний вищій навчальний заклад «Донецький національний
технічний університет
м.Красноармійськ. пл. Шибанкова 2
або за телефоном:
050-045-40-64
095-226-50-41

Знання перемагають невпевненість та страх, а навчитися можливо
всьому, варто лише захотіти

