Қысқы емтихан сессиясының өткізілетін уақыты 2020 ж. 14-31 желтоқсан
аралығында.
Білім алушыларды емтихан сессиясына жіберу екі кезеңде жүзеге асырылады:
1. 1-ші кезеңде оқу ақысы бойынша берешегі жоқ білім алушыларды емтихан
сессиясына жіберу жүргізіледі;
2. 2-ші кезеңде үлгерімнің ағымдағы және аралық бақылау нәтижелері бойынша
анықталатын рұқсат беру рейтингісінің бағасы негізінде пән бойынша емтиханға
автоматты түрде жіберу жүзеге асырылады.
Автоматты түрде емтихан ведомостына әрбір білім алушының тегінің қарамақарсы тұсына тиісті белгімен қойылады.
Бақылаудың барлық түрлері бойынша білім алушылардың оқу жетістіктері 100
балдық шкала бойынша бағаланады.
Компьютерлік тестілеу нысанында өткізілетін емтихандарда білім алушыларға 50
тест тапсырмасынан тұратын тест беріледі. Әрбір дұрыс жауап 2 баллмен бағаланады. Бір
емтиханның ұзақтығы - 60 минут. Емтихан нәтижелері бойынша қорытынды баға балмен
және әріптік бағалаумен қойылады.
Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау мен бағалаудың негізгі түрлері:
ағымдағы бақылау, аралық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау болып
табылады.
Сессия кезеңінде қорытынды бақылау бойынша оң бағаны көтеру мақсатында
қайта тапсыруға рұқсат етілмейді
Емтиханда «FX» әріптік жүйесіне сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» деген баға
алған білім алушы оқу пәнін/модулін қайта оқымай-ақ емтиханды бір рет қайта тапсыруға
мүмкіндігі бар.
«FX» белгісіне сәйкес келетін бағадан емтиханды қайта тапсыруға келесі
академиялық кезең басталғанға дейін, ал жазғы емтихан сессиясының нәтижелері
бойынша курстан курсқа ауыстыру туралы бұйрық шыққанға дейін.
Курстан курсқа ауысу туралы бұйрық шыққаннан кейін «FX» белгісіне сәйкес
келетін емтихан бағасы академиялық берешекке (қарызға) айналады.
Апелляция.
Аралық аттестаттауды өткізу үшін факультет декандарының ұсыныстары негізінде
ректордың бұйрығымен емтихан сессиясы басталғанға дейін 10 күннен кешіктірмей
апелляциялық комиссияның құрамы бекітіледі.
Пән бойынша жазбаша немесе шығармашылық емтиханның, кәсіптік практика
бойынша есепті қорғаудың, курстық жұмысты (жобаны) қорғаудың, ҒЗЖ/ЭАР бойынша
есепті қорғаудың нәтижесімен келіспеген білім алушы емтихан өткізілгеннен немесе
практика бойынша есепті, курстық жұмысты (жобаны), ҒЗЖ/ЭАР бойынша есепті
қорғағаннан кейінгі келесі жұмыс күні сағат 13:00-ден кешіктірмей апелляциялық
комиссия төрағасының атына апелляция туралы өтініш білім алушылардың фронт офисіне
(БАФО) беріледі.
Пән бойынша жазбаша немесе шығармашылық емтихан нәтижелерінің
апелляциясы, кәсіптік практика бойынша есепті қорғау туралы білім алушының
өтініштері 13:00-ден кейін қабылданбайды және апелляциялық комиссияда қаралмайды.
Компьютерлік тестілеу нысанындағы емтихан нәтижесімен келіспеген білім алушы
факультет деканының атына емтихан нәтижелеріне апелляциялық шағымды емтихан күні
ғана беруге құқылы.
Емтихан нәтижелерінің апелляциясы туралы өтініште білім алушы апелляцияны
өткізудің негізділігі мен қажеттілігін айқындайды. Емтихан нәтижелерінің апелляциясы
туралы білім алушының өтініштері апелляция қажеттілігінің негіздемесіз қабылданбайды
және апелляциялық комиссияда қаралмайды.

Апелляциялық комиссия апелляцияға өтініш бергеннен кейін келесі жұмыс күні
сағат 17:30-дан кешіктірмей бағалау критерийлерін басшылыққа ала отырып, білім
алушының емтихан жұмысын қарайды және білім алушының апелляция туралы өтінішін
қанағаттандыру немесе қанағаттандырмау туралы шешім қабылдайды.
Емтиханға келмеу
Академиялық саясаттың 4.26 тармағында көрсетілген емтиханға келмеудің дәлелді
себептері болған жағдайда ауру (жеке немесе кәмелетке толмаған баланың); жақын
туыстарының (әкесінің, анасының, әжесінің, атасының, туған ағасының немесе әпкесінің,
баланың, әйелінің немесе күйеуінің) қайтыс болуы; іссапар, өндірістік қажеттілік; ерекше
ауа-райы жағдайлары; төтенше сипаттағы оқиғалардың (пандемия, ҚР аумағында немесе
ҚР әкімшілік-аумақтық бірліктерінде төтенше жағдай немесе карантин режимі немесе
дүлей апаттар, авариялар және т.б.) туындауы және өзге де форс-мажорлық жағдайлар
білім алушының жеке өтініші бойынша (факультет деканының атына) растайтын құжаттар
болған кезде академиялық күнтізбе шеңберінде жеке кесте бойынша емтихан сессиясын
тапсыруға рұқсат етіледі.
Дәлелді себеп болмаған немесе білім алушы академиялық қызмет жөніндегі
проректор атына уақытылы өтініш бермеген және дәлелді себеп бар екенін
куәландыратын растайтын құжаттарды ұсынбаған жағдайда, емтиханға келмеу «F»
бағасына сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» бағаға теңестіріледі, оны қайта тапсыру
9.54-тармаққа сәйкес жүзеге асырылады, ол пәнге қайта тіркеледі және оны жазғы
семестрде немесе келесі академиялық кезеңде ақылы негізде оқиды.
Емтихан сессиясы және басқа сұрақтарыңыз бойынша университетімізде жедел
желі ұйымдастырылған. Барлық байланыс телефондары университет сайтында келтірілген
https://swiu.edu.kz/page15041559.html

***
Зимняя экзаменационная сессия с 14 по 31 декабря 2020 г.
Допуск обучающихся к экзаменационной сессии осуществляется в два этапа:
1.
на 1-ом этапе производится допуск к экзаменационной сессии обучающихся,
не имеющих задолженность по оплате за обучение;
2.
на 2-ом этапе осуществляется автоматический допуск к экзамену по дисциплине на основании оценки рейтинга допуска, определяемой по результатам текущего и
рубежного контроля успеваемости.
Автоматический допуск выставляется в экзаменационной ведомости с
соответствующей отметкой напротив фамилии каждого обучающегося.
По всем видам контроля учебные достижения обучающихся оцениваются по 100балльной шкале.
На экзаменах, проводимых в форме компьютерного тестирования, обучающимся
предоставляется тест из 50 тестовых заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 2
балла. Длительность одного экзамена – 60 минут. Итоговая оценка по результатам
экзамена выставляется в баллах и буквенной оценке.
Основными видами контроля и оценки учебных достижений, обучающихся
являются: текущий контроль, рубежный контроль, промежуточная и итоговая аттестация.
Пересдача положительной оценки по итоговому контролю с целью ее повышения в
период сессии не разрешается
Обучающийся, получивший на экзамене оценку «неудовлетворительно»,
соответствующую буквенной системе «FX», имеет возможность один раз пересдать
экзамен без повторного изучения учебной дисциплины/модуля.
Пересдача экзамена с оценки, соответствующей знаку «FX» допускается до начала
следующего академического периода, а по результатам летней экзаменационной сессии до
издания приказа о переводе с курса на курс.

После издания приказа о переводе с курса на курс экзаменационная оценка,
соответствующая знаку «FX», превращается в академическую задолженность.
Апелляция.
Для проведения промежуточной аттестаций приказом ректора на основании
представлений деканов факультетов в срок не позднее, чем за 10 дней до начала
экзаменационной сессии утверждается состав апелляционной комиссии.
Обучающийся, несогласный с результатом письменного или творческого экзамена
по дисциплине, защиты отчета по профессиональной практике, защиты курсовой работы
(проекта), защиты отчета по НИР/ЭИР подает заявление об апелляции в ФОО на имя
председателя апелляционной комиссии не позднее 13:00 часов следующего рабочего дня
после проведения экзамена или защиты отчета по практике, курсовой работы (проекта),
отчета по НИР/ЭИР.
Заявления обучающегося об апелляции результатов письменного или творческого
экзамена по дисциплине, защиты отчета по профессиональной практике позже 13:00 не
принимаются ФОО и не рассматриваются апелляционной комиссией.
Обучающийся, несогласный с результатом экзамена в форме компьютерного
тестирования имеет право подать заявление об апелляции результатов экзамена в ФОО на
имя декана факультета только в день экзамена
В заявлении об апелляции результатов экзамена обучающийся определяет
обоснованность и необходимость проведения апелляции. Заявления обучающегося об
апелляции результатов экзамена без обоснования необходимости апелляции не
принимаются и не рассматриваются апелляционной комиссией.
Апелляционная комиссия в срок не позднее 17:30 следующего рабочего дня после
подачи заявления на апелляцию рассматривает экзаменационную работу обучающегося,
руководствуясь критериями оценивания, и принимает решение об удовлетворении или
неудовлетворении заявления обучающегося об апелляции.
Неявка на экзамен
При наличии уважительной причины неявки на экзамен, указанной в п. 4.26
Академической политики болезнь (личная или несовершеннолетнего ребенка); смерть
близких родственников (отца, матери, бабушки, дедушки, родного брата или сестры,
ребенка, супруги или супруга); командировка, производственная необходимость;
исключительные погодные условия; возникновение событий чрезвычайного характера
(пандемия, режим чрезвычайного положения или карантина на территории РК или
административно-территориальных единиц РК или стихийные бедствия, аварии и т.д.) и
иные форс-мажорные обстоятельства при наличии подтверждающих документов по
личному заявлению обучающегося (на имя декана факультета) разрешается сдача
экзаменационной сессии по индивидуальному графику в рамках академического
календаря.
При отсутствии уважительной причины или несвоевременно поданном заявлении
обучающегося на имя проректора по АД и не предоставлении подтверждающих
документов, свидетельствующих о наличии уважительной причины, неявка на экзамен
приравнивается к оценке «неудовлетворительно», соответствующей оценке
«F»,
пересдача которой осуществляется в соответствии с пунктом 9.54 повторно
регистрируется на дисциплину и изучает ее в летнем семестре или следующем
академическом периоде на платной основе.
В Университете по зимней экзаменационной сессии, а также по другим вопросам
организована горячая линия, все контактные телефоны имеются на сайте университета
https://swiu.edu.kz/page15041559.html

