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ГАЛУЗІ ЯКОСТІ ОСВІТИ

МІСІЯ

Підготовка фахівців, конкурентоспроможних на світовому ринку праці 
у галузях транспорту, архітектури та будівництва, інженерії, 
інформаційних технологій, сфери обслуговування, права, соціальних, 
поведінкових та гуманітарних наук, за рахунок залучення провідних 
наукових та науково-педагогічних працівників, використання результатів 
сучасних наукових досліджень та впровадження інноваційних методів 
навчання.

ГОЛОВНА МЕТА

- Підвищення ролі Університету в модернізації вищої освіти на основі 
інноваційного підходу, що поєднує освіту, науку, бізнес, владу і інститути 
громадянського суспільства.
- Вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців за всіма 
освітніми програмами шляхом надання освітніх послуг, дотримання 
високих стандартів у навчальній, науковій та дослідницькій діяльності.
- Зміцнення інноваційно-освітніх і науково-виробничих зв'язків з 
навчальними, науковими і виробничими організаціями зарубіжних країн і 
активізація процесу інтеграції у світовий освітній простір.
- Професійний розвиток викладачів університету спрямований на здобуття 
ними teaching skills.
- Розвиток фундаментальної та прикладної науки у галузях транспорту, 
архітектури та будівництва, інженерії, інформаційних технологій, сфери 
обслуговування, права, соціальних, поведінкових та гуманітарних наук.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ:
- постійний розвиток та вдосконалення освітніх послуг і наукової 
діяльності;
- систематичний аналіз вимог і очікувань стейкхолдерів та їхнього 
задоволення послугами, які надає університет;
- забезпечення ефективної та результативної співпраці з усіма 
зацікавленими сторонами у процесі формування і реалізації освітніх 
програм та здійснення наукової діяльності;
- забезпечення ефективного та безперервного удосконалення системи 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти;
- забезпечення розуміння працівниками політики та цілей в сфері якості 
освіти, а також їхньої ролі в досягненні необхідного рівня виконуваних 
робіт та послуг;
- інтернаціоналізація освітньої та наукової діяльності, входження 
в міжнародний освітній та науковий простір;
- постійне впровадження передового досвіду освітньої та наукової 
діяльності, оновлення освітньо-наукової матеріально-технічної бази;
- створення в університеті сприятливих умов для розвитку творчої 
співпраці науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти;
- забезпечення прозорого процесу інформування про діяльність 
університету усіх стейкхолдерів;
- впровадження самоконтролю га самоаналізу на всіх рівнях діяльності 
університету.

Політика в області якості проводиться у взаємозв’язку із загальною 
політикою ОНМУ і спрямована на забезпечення і підтримання стабільної 
репутації університету як одного із провідних закладів вищої освіти 
України, випускники якого відповідають як вимогам і запитам морської 
галузі так і національним і світовим стандартам якості підготовки фахівців.

Одеський національний морський університет забезпечує розуміння 
і підтримку всіма співробітниками цієї Політики у сфері якості, важливості 
її ефективної реалізації і несе повну відповідальність за ефективне, 
результативне функціонування системи внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти.


