МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

НАКАЗ
21.09.2016

Львів

№ 2665-з

Про підготовку і проведення
навчально-екзаменаційної сесії
студентів заочного навчання
фармацевтичного факультету
Відповідно до навчальних планів і графіка навчального процесу у 2016-2017
навчальному році
Н А К А З У Ю:
1. Провести навчально-екзаменаційну сесію для студентів заочного навчання
у період:
1.1. термін навчання 5 років:
- для І-го курсу – з 11.01. по 20.01.2017 р.
1.2. термін навчання 5,5 років:
- для ІІ-го курсу – з 20.10. по 03.11.2016 р.
- для ІII-го курсу – з 06.10. по 25.10.2016 р.
- для ІV-го курсу – з 28.10. по 16.11.2016 р.
- для V–го курсу – з 25.11. по 14.12.2016 р.
- для VІ–го курсу – з 04.11. по 15.11.2016 р.
1.3. термін навчання 4,5 роки
- для V-го курсу – з 04.11 по 15.11.2016 р.
2. Атестацію випускників провести:
- з 03.02. по 24.02.2017 р.
3. Декану фармацевтичного факультету:
3.1. Здійснювати контроль за:
 виконанням графіка подачі контрольних робіт;
 своєчасністю рецензування контрольних робіт на кафедрах відповідно до
встановлених вимог.
3.2. До навчально-екзаменаційної сесії допускати студентів на підставі
зарахування контрольних робіт.
3.3. До складання семестрових іспитів допустити студентів, які виконали
вимоги робочого навчального плану і навчальних програм з відповідних
дисциплін.
3.4. Провести виробничі збори студентів-заочників з питань підготовки та
проведення навчально-екзаменаційної сесії.

Довести до відома студентів заочної форми навчання розклади занять,
розклади іспитів, умови допуску до них, умови переводу на наступний
семестр, надання повторного навчання, відрахування.
3.6. Своєчасно підготувати і надати кафедрам заліково-екзаменаційні
відомості.
3.7. Перше перескладання іспитів передбачити у наступний після закінчення
сесії робочий день, друге – впродовж двох тижнів після закінчення
навчально-екзаменаційної сесії.
3.8. За результатами сесії підготувати накази: "Про перевід на наступний
семестр студентів", "Про відрахування", "Про надання повторного
навчання".
3.9. Аналіз результатів сесії подати у навчальний відділ до 21.12.2016 р.
3.10. Даний наказ довести до відома науково-педагогічних колективів кафедр та
студентів заочної форми навчання.
3.5.

4.
Завідувачам кафедр:
4.1. Рецензування та оцінювання контрольних робіт здійснювати відповідно до
„Положення про порядок виконання та рецензування контрольних робіт
студентів заочної форми навчання”.
4.2. Відомості про зарахування контрольних робіт подати в деканат
фармацевтичного факультету не пізніше, ніж за три робочі дні до початку
навчально-екзаменаційної сесії студентів заочної форми навчання.
4.3. З переліком практичних навичок та теоретичних питань, які перевіряються
на іспитах та диференційованих заліках (і затверджені у встановленому
порядку) ознайомити студентів до початку навчально-екзаменаційної сесії.
4.4. Забезпечити якісне консультування студентів з екзаменаційних питань.
4.5. Іспити проводити відповідно до затверджених розкладів та у письмовій
формі.
4.6. Екзаменаційні білети затвердити у встановленому порядку за місяць до
початку навчально-екзаменаційної сесії.
4.7. Заліково-екзаменаційні відомості, оформлені відповідно до нормативних
вимог, повертати в деканат не пізніше першої половини наступного за
іспитом дня.

