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День факультету морського права та менеджменту
8 жовтня 2015 р. в Одеській національній морській академії
відбулося святкування Дня факультета морського права та менеджменту.
Факультет морського права та менеджменту у складі Одеської
національної морської академії бере початок з 1995 року, коли

за

дорученням Кабінету Міністрів України в академії розпочалася підготовка
фахівців з морського права. З 2004 р. на факультеті була відкрита нова
спеціальність "Менеджмент організацій". На
факультеті

навчаються

курсанти

за

сьогодняшній день на
2-ма

спеціальностями:

“Правознавство” та “Менеджмент організацій і адміністрування морського
та річкового транспорту”.
Право та менеджмент є основним фундаментом для кожної
соціально-економічної системи, на які тримається світове суспільство.
Визначальними критеріями освіти на факультеті морського права та
менеджменту є якість підготовки фахівців, відповідність вітчизняному та
європейському

ринку

праці,

академічна

мобільність,

сумісність

кваліфікації на академічному та післяакадемічному етапах підготовки,
посилення конкурентоспроможності системи освіти.
За роки роботи факультет налагодив тісні стосунки з багатьма
провідними навчальними закладами

Польщі, Греції, Румунії, Болгарії,

Німеччини, Італії, Туреччини та Грузії. Результатом такої співпраці стали
десятки

спільних

навчальних

посібників,

міжнародних

науково-

практичних конференції, а також участь викладачів та курсантів
факультету в проекті TEMPUS-JPHES “Network of competence centers
for the development of cruise tourism in the Black Sea region” Cruise T

( створення мережі центрів компетентності для підтримки і розвитку
круїзного туризму в Чорноморському регіоні.
Під час навчання курсанти проходять навчальну та виробничу
практики в судових і правоохоронних органах України, органах митної
служби,

юридичних

відділах

підприємств

і

організацій

морегосподарського комплексу, морських і річкових портах, агентських,
фрахтово-брокерських,

транспортно-експедиторських

і

логістичних

компаніях, у закордонних представництвах судноплавних компаній,
державних зовнішньоекономічних організаціях, у банках, аудиторських
фірмах, страхових, крюїнгових та туристичних компаніях, а також у
багатьох інших організаціях водного транспорту та суміжних галузей усіх
форм власності.

При факультеті працює юридична клініка, в якій студенти старших
курсів під керівництвом викладачів проводять консультації населення з
правових питань.

Курсанти факультету морського права та менеджменту ведуть
активну

організаційну

діяльність.

Так,

протягом

факультету було виграно змагання з Брейн-рингу,

року

курсантами

проведено конкурс

"Міс факультету", "Міс академія", проведено ряд змагань з квесту. Також
було організовано hand-made ярмарок, кошти від якого пішли на
благодійність для одеського будинку-інтернату для дітей-інвалідів.

