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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Порядок вибору навчальних дисциплін студентами, які здобувають вищу
освіту за спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною
програмою «Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» в
Національному університеті «Одеська морська академія» здійснюється
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII,
Положення про організацію освітнього процесу в НУ«ОМА», Положення про
освітні програми і навчальні плани, Правил внутрішнього розпорядку
Національного університету «Одеська морська академія».
Вибір навчальних дисциплін студент здійснює в процесі формування
своєї індивідуальної навчальної траєкторії.
Обсяг вибіркових навчальних дисциплін освітньо-професійної програми
«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» складає:
- для бакалаврів – 61 кредит ЄКТС (25,4 %),
- для магістрів – 23 кредити ЄКТС (25,5 %).
Вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти здійснюється за
визначеними блоками:
- в освітньо-професійної програмі підготовки бакалавра «Менеджмент в
галузі морського та річкового транспорту»:
- вибірковий блок 1. «Управління діяльністю морегосподарського комплексу»
- вибірковий блок 2. «Соціально-економічні напрямки розвитку морського та
річкового транспорту»
- в освітньо-професійної програмі підготовки магістра «Менеджмент в
галузі морського та річкового транспорту»:
- вибірковий блок 1. Управління роботою флоту
- вибірковий блок 2. Круїзний бізнес
Вибіркові навчальні дисципліни, яки внесені до індивідуального
навчального плану студента, є обов’язковими для їх вивчення.
Вивчення вибіркових навчальних дисциплін починається з першого
курсу.
Зарахування студентів на вивчення вибіркових навчальних дисциплін
здійснюється за їх письмовими заявами після попереднього ознайомлення з
переліком вибіркових навчальних дисциплін та їх анотаціями, розміщеними на
сайті дистанційного доступу до навальних матеріалів (www.onma.edu.ua /
systema_distansijnogo_dostupu_do_navch).

2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ ОПП
МЕНЕДЖМЕНТ В ГАЛУЗІ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО
ТРАНСПОРТУ
Вибір студентами вибіркових начальних дисциплін, які вивчатимуться в
наступному навчальному році здійснюється шляхом подання письмової заяви
на ім’я декана факультету за формою наведеною у додатку 1.
Студенти 2 – 4 курсів подають заяви на наступний навчальний рік до 30
березня поточного року.
Для студентів 1 курсу впродовж вересня проводять збори, на яких
доводять до їх відома порядок реалізації права вільного вибору здобувачами
вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін з
спеціальності
073Менеджмент ОПП «Менеджмент в галузі морського та річкового
транспорту», перелік та анотації вибіркових дисциплін та нормативні вимоги
щодо їх вивчення. Заяви подаються до 25 вересня поточного навчального року.
На підставі поданих заяв (додаток 1) деканат (куратор або відповідальна
особа) складає списки студентів та формує їх у академічні групи (додаток 2)
для вивчення відповідних навчальних вибіркових дисциплін. Академічна група
формується за умови вибору вибіркового блоку більшістю студентів.
Заяви зберігаються в деканаті протягом усього терміну навчання
студента.
Студент, який з поважної причини (хвороба, академічна мобільність
тощо), не визначився з вибірковими дисциплінами, має право визначитися
протягом першого робочого тижня після того, як він з'явився на навчання.
Студент, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін та не
подав заповнену заяву у визначені терміни, буде включений до групи, яка
сформована.
Після остаточного формування і погодження академічних груп з вивчення
вибіркових навчальних дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни
вноситься до індивідуального плану студента.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових навчальних дисциплін
розробляють до 01 вересня кожного навчального року робочі програми
навчальних дисциплін та їх методичне забезпечення.
Перелік вибіркових навчальних дисциплін може змінюватися за
результатами анкетування здобувачів вищої освіти, що проводиться в процесі
моніторингу освітньо-професійна програм «Менеджмент в галузі морського та
річкового транспорту» підготовки бакалаврів та магістрів відповідно.
Пропозиції щодо змін до переліку вибіркових навчальних дисциплін на
наступний навчальний рік формуються завідувачами відповідних кафедр,
гарантами ОПП та затверджується Вченою радою НУ«ОМА».

Додаток 1
Декану
__________________________________
(назва факультету)

__________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

студента(ки)_________курсу
____________________форми навчання
спеціальність
__________________________________
(шифр, назва)

групи___________
(№ групи)

___________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

ЗАЯВА
на вивчення вибіркових навчальних дисциплін *
на 20___ - 20____ н.р.
Прошу зарахувати мене в групу для вивчення наступних вибіркових
навчальних дисциплін:
1.________________________________________________________
(назва дисципліни та семестр вивчення)

2.________________________________________________________
(назва дисципліни та семестр вивчення)

3.________________________________________________________
(назва дисципліни та семестр вивчення)

4.________________________________________________________
(назва дисципліни та семестр вивчення)

5.________________________________________________________
(назва дисципліни та семестр вивчення)

…
n.________________________________________________________
(назва дисципліни та семестр вивчення)

«___»_______________20___р. __________________
(підпис)
* – студенти мають право подати колективну заяву (від академічної групи) на вивчення дисциплін за вибором

Додаток 2

СПИСОК СТУДЕНТІВ ______групи
на вивчення вибіркової дисципліни „_______________________________”
(назва дисципліни)

1.________________________________________________________
(ПІБ студента)

2.________________________________________________________
(ПІБ студента)

3.________________________________________________________
(ПІБ студента)

4.________________________________________________________
(ПІБ студента)

5.________________________________________________________
(ПІБ студента)

n.________________________________________________________
(ПІБ студента)

Деканат (куратор або відповідальна особа)________________________________
(підпис та ПІБ)

