Рішення Вченої ради
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет»
від 26.02.2019 року (протокол №3)
Про підсумки зимової
екзаменаційної сесії
2018/2019 навчального року
Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора О.Г.Сливки,
Вчена рада відзначає, що до екзаменів було допущено 7955 студентів денної
форми навчання, що складає 98,6% від загальної чисельності. Не з’явилися на
екзамени 133 студенти (1,6%). З урахуванням ліквідації академзаборгованості
успішність за зимову сесію 2018/2019 н.р. становить 87,5%, що на 2,4 % нижча,
ніж у 2017/2018 н.р., а показник якості становить 32,7%, що на 2% нижче, ніж у
минулому навчальному році.
Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада ухвалила:
1.
Інформацію про результати зимової екзаменаційної сесії
2018/2019 навчального року взяти до відома.
2.
Навчальній частині ознайомити факультети та Українсько-угорський
навчально-науковий інститут з результатами зимової екзаменаційної сесії в
цілому по університету. Термін виконання: до 04 березня 2019 р.
Відповідальний: начальник навчальної частини.
3.
Деканам факультетів та завідувачам кафедр провести обговорення
результатів зимової екзаменаційної сесії на засіданнях кафедр і вчених рад
факультетів, інституту. Термін виконання: до 25 березня 2019 р.
4.
З метою належної організації та здійснення освітнього процесу
вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків та упущень під час
проведення поточного та підсумкового контролів. Термін виконання: постійно.
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.
5.
З метою приведення у відповідність до вимог законодавства у сфері
освіти та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України
положень університету, які регулюють питання організації освітнього процесу,
поточного та підсумкового контролю, розробити нові редакції положень «Про
організацію освітнього процесу в Ужгородському національному університеті»,
«Про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів і
заліків», «Про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і
переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм
академічної відпустки» та подати їх на затвердження в установленому порядку.
Термін виконання: до 31 травня 2019 р. Відповідальні: науково-методична рада
університету, навчальна частина.
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