9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ
20-^ р .

м. К и їв

№

^

Про завершення непарних семестрів
2017-2018 навчального року
та роботу екзаменаційних комісій
З метою організованого завершення непарних семестрів 2017/2018
навчального року та ефективного проведення роботи екзаменаційних комісій

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити графік організаційних та контрольних заходів щодо
завершення навчального процесу у непарних семестрах 2017-2018
навчального року та ефективного проведення роботи екзаменаційних комісій
(додаток 1).
2. Оперативну інформацію щодо стану підготовки університету до
організованого початку парних семестрів подати мені до 01.02.2018 року.
3. Відділу документального забезпечення довести даний наказ до відома
всіх структурних підрозділів університету.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з
науково-педагогічної та виховної роботи Арсеньеву Л.Ю.

Додаток 1 до наказу
Від « 46 »
2017р.№^У

Графік
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6

.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

організаційних та контрольних заходів щодо завершення навчального процесу
____________ у непарних семестрах 2017-2018 навчального року____________
Захід
Терміни проведення
Відповідальні
виконавці
Останній день теоретичного навчання
Директори інститутів,
22.12.2017 року
декани факультетів
Підсумковий модульний контроль
НМУ,
18.12.2017-22.12.2017 директори інститутів,
декани факультетів
НМУ,
Екзаменаційна сесія (консультації,
23.12.2017-27.12.2017 директори інститутів,
семестровий контроль)
декани факультетів
Директори інститутів,
Останній день сесії
27.12.2017 року
декани факультетів
Ліквідація академзаборгованостей
- з трьох і більше дисциплін
28.12.2017-29.12.2017 Директори інститутів,
- менше, ніж з трьох дисциплін
09.01.2018-23.01.2018 декани факультетів,
(після 29.12.2017р.)
Завідувачі кафедр
- складання сесії за індивідуальним графіком 09.01.2018-23.01.2018
Завідувачі кафедр,
Складання графіків ліквідації
заступники
академзаборгованостей на періоди, визначені
До 27.12.2017
деканів(директорів)
з
п.5
навчальної роботи
Призначення академічних стипендій
Директори інститутів,
27.12.2017-29.12.2017
декани факультетів
Відрахування студентів: І етап
28.12.2017-29.12.2017 Директори інститутів,
декани факультетів
II етап
24.01.2018-26.01.2018
Поновлення на навчання:
Директори інститутів,
- денна форма
09.01.2018-15.01.2018
декани факультетів
- заочна форма
До 01.02.2018
Завідувачі кафедр,
Теоретичні заняття, поточний модульний
Згідно
графіка
відповідальні за
контроль на період дистанційного навчання
навчального процесу. дистанційне навчання
по
15.01.2018-23.02.2018
факультету(інституту)
Складання та надання кафедрами, дирекціям
Директори інститутів,
та деканатам графіків консультацій для
декани факультетів,
До 27.12.2017 року.
студентів, які випускаються в лютому 2018
завідувачі кафедр
року, на період з 09.01.2018р. по 26.02.2018р.
Випускні екзамени освітнього ступеня
За графіком
Завідувачі кафедр
бакалавр
випускних екзаменів
Захисти дипломних проектів та робіт:
- бакалаври
12.02.2018-28.02.2018
Завідувачі кафедр
- магістри
12.02.2018-28.02.2018
Подавання результатів зимової сесії до НМУ
Директори інститутів,
До 23.02.2018 року.
декани факультетів
(за формою додатку 2).
Консультації для студентів заочної форми
1 і 3 суботи кожного
Завідувачі кафедр
навчання
місяця
Обсяг годин для планування навчальнометодичної та наукової роботи в період
дистанційного навчання:
3 15.01.2018 року
Завідувачі кафедр
1 ставка-148 годин
по 23.02.2018 року
0,5 ставки - 74 годин
0,25 ставки - 37 години

Від

Додаток 2 до наказу
У / 2017р.№/93

1. Стипендії призначені за результатами зимової сесії по курсам в інституті, на
факультеті
2015-2016
Курс

2016-2017

2017-2018

спеціальність

Звичайні підвищені Звичайні підвищені Звичайні підвищені
серед.бал
серед.бал
серед.бал
1
2
3
4
5
У цілому по
факультету

2. Відрахування студентів за результатами зимової сесії в інституті, на
факультеті______
Причина
відрахування

2016-2017
бюджет

2017-2018

контракт

бюджет

За власним
бажанням
Порушення умов
договору
Невиконання
навчального плану

3. Збільшення контингенту студентів в інституті, по факультету
Назва та шифр
спеціальності

Кількість студентів
Поновлення

Переведення 3
інших ВНЗ

контракт

