Спеціальність: "Геодезія та землеустрій"
Освітні рівні вищої освіти:
- «Бакалавр» (кваліфікація: молодший інженер з геодезії та землеустрою).
- «Магістр» (кваліфікація: інженер-дослідник в галузі землеустрою та
кадастру).
Фахівець в галузі управління земельними ресурсами, оцінки земель та
організації ринку земель, забезпечення раціонального використання і охорони
земель усіх категорій.
Переваги спеціальності і навчання в ОДАУ
Спеціалісти в галузі «геодезії та землеустрою» мають широкий спектр
можливостей працевлаштування: фізична особа-підприємець, приватні,
комунальні, державні підприємства в галузі геодезії, землеустрою і земельного
кадастру, оцінки земель, ринку нерухомості, державна служба в системі
управління земельними ресурсами, наукові заклади тощо.
Спеціальність «геодезія та землеустрій» різнопланова і включає сферу
геоінформатики та ГІС-технологій, моніторингу земель, державного контролю
за використанням і охороною земель, геодезії, земельного кадастру і реєстрації
нерухомості, землевпорядного проектування, оцінки земель, земельного права,
ринку нерухомого майна тощо.
Галузь «геодезія та землеустрій» у південному регіоні України
забезпечена переважно випускниками ОДАУ. Землевпорядній школі ОДАУ
більше 80 років.
ОДАУ є одним з 2-х закладів в Україні, в якому спеціальність «геодезія та
землеустрій» за програмою World Bank Group (Світового банку в Україні)
забезпечена найкращими світовими зразками приладів і програмного
забезпечення.
Навчальний процес здійснюється у корпусі по вул. Пантелеймонівська,
13, що отримав найвищий бал серед навчальних закладів Одеси за естетичнопобутові умови.
Проживання у 16-поверховому гуртожитку по вул. Канатній, 98 поряд з
навчальним корпусом, з видом на море і без санітарних проблем.
Можливість відпочинку у спортивно-оздоровчому таборі університету на
березі Чорного моря.
Найдоступніша вартість навчання серед вищих навчальних закладів.
Перспективи:
Отримання спеціальності, що забезпечує загальносвітову сферу охорони
та раціонального використання земель, управління і ринку земель («Land Use
Planning», «Land Managment», «Land Survey»).
Отримання нової і перспективної для України спеціальності, що
забезпечує земельну реформу – приватизацію земель, ринок земель, сферу
управління земельними ресурсами.
Широкі можливості працевлаштування і організації власного бізнесу;
інженери-землевпорядники та інженери геодезисти працюють у науководослідних і проектних інститутах землеустрою, Головних управліннях

Держгеокадастру в областях та Управліннях (відділах) Держгеокадастру в
районах (вакансії по Одеській області: http://land.gov.ua/info/odeska-oblast-2/),
ДП Центр державного земельного кадастру та його регіональних філіях,
Державних інспекціях з контролю за використанням та охороною земель, у
підприємствах, установах і організаціях, що займаються виконанням
землевпорядних, земельно-кадастрових та оціночних робіт тощо.
«Урбаніст» і «спеціаліст з розвитку територій» увійшли в топ-список 50
спеціальностей майбутнього.

