ЕМТИХАН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ
ЕМТИХАН КЕЗІНДЕ САҚТАЛАТЫН ЕРЕЖЕЛЕР
Ережемен танысуларыңызды сұраймыз.
Төменде берілген Ережелердің кез келгенін сақтамау
тәртіп бұзу ретінде қаралып, студент емтиханнан шеттетіледі.

1. Емтиханға төмендегідей студенттер жіберіледі:
- пәнге тіркелген және тіркелгеннен кейін пәннен алынып тасталынбаған, яғни «W» және
«АW» бағалары жоқ;
- екі аттестация бойынша 30-дан кем емес (немесе 50%) ұпай жинаған;
- тапсыратын пәні бойынша сабақтан қалуы 20%-дан аспайтын (GPA 3,5 және одан жоғары
студенттер үшін - 30%);
- академиялық демалыс немесе ұзақ емделуде жүрмеген студенттер;
- оқу ақысы және іссапар шығыны бойынша қаржылық қарызы жоқ.
2. Студент дәрісханаға кірмес бұрын студенттік билетін немесе жеке куәлігін көрсетіп, қатысым
парағына қол қоюы тиіс.
3. Емтихан басталғаннан кейін студенттің дәрісханадан шығуына тыйым салынады.
4. Студенттердің барлық кітаптары, жазбалары, дәптерлері, сөмке, ұялы телефондары мен басқа
да заттары арнайы орынға қойылады. Ұялы телефондары сөндірілуі тиіс.
5. Студент өзімен бірге қаламсап, қарындаш, өшіргіш, тек қана есептеу амалдарын жүргізуге
қажетті калькулятор, сонымен бірге емтихан алушының рұқсатымен, қажетті анықтамалықты
алуына болады.
6. Студенттен шпаргалка немесе кез- келген гаджет табылған жағдайда, сонымен қатар емтихан
барысында осы ережелерге сай, Емтихан өткізу тәртібінің бұзылуы (көшіру, коммуникациялық
құралдарды пайдалану т.б.) байқалған жағдайда студент емтиханнан шығарылады. Пәннің
қорытынды кезеңіне мұндай студентке «0» ұпай қойылып, оқытудың кредиттік технологиясы
Ережесіне сәйкес, семестр бойында жинаған ұпай мөлшеріне қарамастан, «Ғ» бағасы қойылады.
7. Емтиханда студенттерге өзара сөйлесуге рұқсат етілмейді. Басқа студенттің мониторына
немесе емтихан парағына үңілу, жауап парағымен және билеттерді өзара ауыстыру Ережені
өрескел бұзу ретінде қарастырылып, студент емтиханнан шығарылады. Осыған байланысты
студентке «0» ұпай қойылып, семестр бойында жинаған ұпай мөлшеріне қарамастан «Ғ» бағасы
қойылады.
8. Емтихан басталған сәттен бастап және емтихан барысында емтихан қабылдаушыға да, өзара
да қандай да бір сұрақ қоюға тыйым салынады.
9. Емтиханға кешіккен студенттер емтихан қабылдаушының рұқсатымен ғана кіргізіледі.
10. Студент емтихан уақыты аяқталғаннан кейін, емтихан сұрақтарына жауап беру үшін
қосымша уақыт алу мүмкіндігін сөз етпестен, емтихан парағын өткізуге міндетті.
11. Жауаптар тек қана қаламсаппен толтырылады: кері жағдайда емтихан тапсыру есепке
алынбайды.
МАҢЫЗДЫ: емтиханда тәртіп Ережесін бұзу дерегі қайталанған жағдайда студентке
Университеттен шығаруға дейінгі тәртіптік жазалау шарасы қолданылады.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЭКЗАМЕНЕ
Пожалуйста, ознакомьтесь с этими Правилами.
Любое отклонение от нижеперечисленных Правил будет рассматриваться как нарушение, влекущее за
собой удаление с экзамена.

1. К экзамену допускаются следующие студенты:
- зарегистрировавшиеся на дисциплину и не снятые с дисциплины после регистрации, т.е., не
имеющие оценки «W» и «АW»;
- набравшие более 30 баллов (или 50%) в сумме за две аттестации;
- не имеющие более 20% пропусков учебных занятий по дисциплине (более 30% для студентов с
GPA 3,5 и выше);
- не находящиеся в академическом отпуске или на длительном лечении;
- не имеющие финансовых задолженностей по оплате за учебу и командировочным расходам.
2. Студент должен предъявить студенческий билет или удостоверение личности и расписаться в
явочном листе при входе в аудиторию.
3. После начала экзамена студент не имеет права выходить из аудитории.
4. Все книги, записи, тетради, сумки, мобильные телефоны и др. должны быть сложены в
указанном месте. Все мобильные телефоны должны быть отключены.
5. Студент может иметь на экзамене ручку, карандаш, ластик, калькулятор, позволяющий
производить только счетно-вычислительные операции, а при наличии разрешения экзаменатора необходимые справочники.
6. При наличии у студента шпаргалок и гаджетов, а также в иных случаях нарушения студентом
Правил поведения на экзамене (списывание, использование электронных средств коммуникации и
т.д.), студент удаляется с экзамена. За финальный этап дисциплины такому студенту выставляется
«0» баллов, и согласно Правилам кредитной технологии обучения выставляется оценка «F», как
итоговая оценка за дисциплину независимо от количества баллов, набранных им на протяжении
семестра.
7. На экзамене запрещаются разговоры между студентами. Попытка заглянуть на монитор или
экзаменационный лист другого студента, обмен ответными бланками и билетами
рассматриваются как грубое нарушение Правил, что повлечет за собой удаление студента с
экзамена. При этом по дисциплине студенту проставляется финальная оценка «F» независимо от
количества баллов, набранных им на протяжении семестра.
8. С момента начала экзамена и в процессе экзамена задавать какие-либо вопросы запрещается.
9. Опоздавшие студенты к экзамену допускаются только с разрешения экзаменатора.
10. По истечении времени экзамена каждый студент обязан сдать свой экзаменационный лист
своевременно, не обсуждая возможность продолжения работы над экзаменационными вопросами.
11. Ответы заполняются только ручкой; в противном случае сдача экзамена не засчитывается.
ВАЖНО: При повторном выявлении факта нарушения Правил поведения на экзамене к
студенту применяется дисциплинарное взыскание вплоть до отчисления из Университета.

