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Виктор Григорьевич Аносов: “...из магистерских
проектов около 30% имеют практические рекомендации, что отмечается в решении ГЭКа. Из числа
защитившихся восемь человек рекомендовано для
продолжения образования в аспирантуру...”
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П’ять років тому ви переступили поріг
академії
несміливими
вчорашніми
одинадцятикласниками... Усі ці роки
професорсько-викладацький склад ЗДІА
своє головне завдання бачив у тому, щоб
допомогти вам розкрити ваші творчі
здібності, досягти тих цілей, які ви перед
собою поставили, створити умови для вашого
успішного навчання. Бо людина, що не має
системних знань, а їх отримують переважно
у вищих навчальних закладах, дуже швидко
досягає межі своєї компетентності.
Роки напруженої навчальної, наукової й
суспільної роботи в академіїі допомогли вам
стати досвідченими людьми. В 2006 році наш
ВНЗ закінчують 1869 випускників, близько
630 з них одержують диплом з відзнакою.
Державні іспити й захист дипломних
проектів показали, що усі ви підготовлені
до роботи інженерами або технологами,
програмістами або економістами... На
вашому майбутньому шляху багато чого
буде залежати від вас… Ректорат, викладачі
й співробітники ЗДІА будуть хвилюватися за
своїх випускників, цікавитися, як і де вони
працюють, що виходить у них, а що ні. Ми
завжди будемо раді зустрічі з вами, завжди
будемо готові допомогти вам.
Дякую вам усім за навчання, за ваші наукові дослідження, які впроваджуються у
виробництво, за вашу суспільну роботу в
студентських колективах. Від імені всього
колективу ЗДІА бажаю вам, дорогі наші
випускники, доброго здоров’я, щастя, удачі,
успіхів у роботі та житті. Бережіть честь і
гордо несіть звання випускника Запорізькой
державної інженерної академії!
Ректор ЗДІА В. І. Пожуєв
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