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«Про організацію ліквідації академічних
заборгованостей за весняний семестр 2020-21 н.р.»
1. Ліквідацію академічних заборгованостей студентів університету за
підсумками весняного семестру провести з 17 по 28 серпня 2021р.
Підсумкову атестацію комісією провести з 30 по 31 серпня 2021 р.
2. Ліквідацію академічних заборгованостей для студентів, які на останній
день семестру не мають позитивної оцінки, організувати за наступним
порядком:
2.1. З 17 по 28 серпня 2021 р. включно відбувається ліквідація
студентами заборгованості по завданнях практичної частини навчальних
дисциплін для отримання допуску до підсумкової атестації.
2.2. Ліквідація заборгованості з практичної частини курсу здійснюється
за графіком, який складається викладачами кафедри, затверджується
завідувачем кафедри та оприлюднюється для студентів на останній день
семестру та на сайті університету. Контроль за дотриманням цього графіку
покладається на завідувача кафедрою, декана та навчальний відділ
університету.
2.3. Ліквідація заборгованості може бути здійснена за допомогою
системи Е-навчання університету, для чого науково-педагогічні працівники,
які викладали практичну частину курсу:
– оповіщають студентів за допомогою засобів системи Е-навчання або
інших засобів зв’язку про можливість ліквідації заборгованості в
дистанційному режимі;
– надають доступ студентам, які мають заборгованості, до практичної
частини курсу з 17 по 28 серпня 2021 р.;
– здійснюють протягом робочого часу перевірку виконаних студентами
завдань.
2.4. Студенти, які ліквідували на 27 серпня заборгованість по практичній
частині курсу або її не мали за затвердженим навчальним відділом графіком,
28 серпня:
– по дисциплінам, що завершуються заліком – складають додатковий
письмовий залік за тестовими завданнями, які розроблені та затверджені на
кафедрах;

– по дисциплінам, що завершуються екзаменом – складають
додатковий письмовий екзамен за затвердженими екзаменаційними білетами.
2.5. Підсумкова атестація комісією 30 – 31 серпня 2021 р. проводиться
для студентів які:
- отримали незадовільну оцінку на екзамені (заліку);
- ліквідували академічну заборгованість на 28 серпня.
2.6. Контролюючі заходи, визначені у пп. 2.4 і 2.5 можуть здійснюватися
в тому числі за допомогою системи дистанційного навчання університету
3. Студенти, які до 18.08.21 р. надали письмову заяву на ім’я декана
покращити отриману на останній день сесії підсумкову позитивну оцінку з
навчальної дисципліни, мають право скласти письмовий екзамен (залік) у
другий тиждень за затвердженим розкладом в тому числі за допомогою
системи дистанційного навчання університету.
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