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1. Порядок створення та органiзацiя
роботи екзаменацiйно} KOMici}по атестацi} здобувачiв вищо} освiти

] .1. Строк повноважень
] .2. Завданнями

екзаменацiйних

екзаменацiйних

комплексна

комiсiй с

переВJрка

пiдготовки

здобувачiв

прийняття

рiшення

вищо"i освiти,
вiдзнакою,

комiсiй - один piK.

й

ОЦ1Нка теоретичнOl

вищоi" освiти вiдповiдного
про

присвосння

та

практичнOl

освiтнього

випускникам

рiвня;

вiдповiдного

професiйноi" квалiфiкацii" та про видачу диплома

з урахуванням

рекомендацiй

випусковоi"

фаховоi"

ступеня
(диплома

кафедри,

з

предметноi"

KOMicii");
розробка

пропозицiй

щодо

подальшого

ПОЛ1Пшення ЯКОСТl шдготовки

фахiвцiв з вiдповiдноi' спецiальностi.
1.3. Екзаменацiйна

комiсiя створюсться

.

щороку з кожно"i спецiальностi

у склаД1

. - ..

голови та членlВ KOMICll.
].4.

Головою

екзаменацiйно"i

KOMICl1призначасться

культури та мистецтв

або провiдний

який не с працiвником

Академi"i.

] .5. Заступником

голови екзаменацiйноi"

з навчальноi" роботи.

До складу

доценти, голови циклових
1.6.

Персональний

ректора

науковець,

працiвник,

KOMicii"може бути ректор або проректор
завiдувачi

кафедр,

професори,

комiсiй, викладачi.

склад членiв екзаменацiйноi'

Академii" не пiзнiше,

ДIЯЧ в гаЛУЗl

науково-педагогiчний

KOMicii"входять

(предметних)

провiдний

нiж за мiсяць

KOMicii'затверджусться

до початку

роботи

наказом

екзаменацiйноi"

KOMICl1.
1.7. Засiдання

вiдображаються
здобувачам

екзаменацiйно'i

KOMicii"оформлюються

ouiHKa, отримана

вiдповiдного

пiд час екзамену,

протоколами.
рiшення

У протоколах

про присвосння

ступеню вищоi" освiти, професiйноi" квалiфiкацii", а також

рiшення про видачу диплома (диплома з вiдзнакою).

1.8.

Секретар

працiвникiв
забезпечуе

1.9.

екзаменацiйно'i

Академi'i,
правильне

якi

КОМIСll призначаеться
не

е членами

екзаменацiйно'i
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Екзаменацiйнi

КОМIСll працюють

наказом

ректора

з числа

КОМIСll. Секретар

документiв.

за розкладом,

затвердженим

ректором

Академi'i.
1.10.

Не

ПlЗНlше, НlЖ за

навчального

один

день

вiддiлу до екзаменацiйно'i

наказ про затвердження

до

початку

екзаменш,

начальником

KOMicij'подаеться:

персонального

складу екзаменацiйно'i

KOMici'i;

розклад роботи;

.

список cTyдeHTlВ, допущених
зведена вiдомiсть,
екзаменацiйнi

завiрена проректором

матерiали

критерi'i оцiнювання
1.11.

За пiдсумками

затверджуеться
Пlдготовки

(екзаменацiйнi

вiдповiдей

дiяльностi

на

фахiвцiв

Зl

фахiвцiв,

зауваження

KOMici'i. У

звiтi

фахiвцiв, усунення недолiкiв

.

подаеться

в двотижневий

рекомендацij'

пропозицij'

недоЛIКИ,
органiзацiйно'i
щодо

знань,

допущеНl
роботи

полiпшення

ршень
YMIНЬ та

.

.

П1дготовЦl

у

екзаменацiйно'i

якостi

П1дготовки

екзаменiв.

KOMici'iпо атестацi'i здобувачiв
Результати

KOMici'i обговорюються

роботи,
на

вищо'i освiти
пропозицi'i

заСlДаннях

та

кафедр,

комiсiй, засiданнi Вченоj' ради Академi'i.

робот и екзаменацiйно}

для "роведення

семестрового

KOMici'iдля проведення

мiсяць до початку ceci'i.

ЗВIТI вiдображаються

характеристики

TepMiH Академi'i.

2. Органiзацiя

Екзаменацiйнi

У

в органiзацi'i проведення

екзаменацiйно'i

циклових (предметних)

2.1.

.

Вказуються

1.12. Звiт про роботу екзаменацiйно'i

виступiв);

KOMici'iГолова складае звiт, який

засiданнi.

щодо забезпечення

надаються

бiлети, програми

або виступiв студентiв.

спеЦlальносТ1

компетеНТНОСТI випускникш.

екзаменш;

з навчально'i роботи;

екзаменацiйно'i

заключному

.

до складання

KOMici}

контролю

пiдсумкового

контролю

створюють

за

2.2.

Склад

KOMJCl1затверджуеться

розпорядженням

проректора

з навчально'i

роботи.
2.3. Робота екзаменацiйно'i
освiтнього

KOMici'iрегламентуеться

процесу в Днiпропетровськiй

2.4. За результатами

роботи складаеться

в1ДДШУв день проведення

екзамену.

Положенням

про органiзацiю
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вiдомiсть,

яка подаеться

до навчального

