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«Кундузгу окуу формасындагы студенттер учун 
жазгы сынактык сессияны еткеруу женунде”

2019-2020-о.ж. кундузгу окуу формасы боюнча студенттер учун жазгы 
сынактык сессияны натыйжалуу уюштуруу жана еткеруу максатында буйрук 
берем:

1. Сынактык сессия КМТУда сынактык сессияны еткерунун Регламентине, 
2019-2020-о.ж. Академиялык календарына, ошондой эле езгече кырдаал/езгече абал 
шарттарында 2019-2020-о.ж. окуу процессинин жазгы семестрин уюштуруу жана 
кунделук кеземелдео менен аралык аттестациялоону жургузуу боюнча Убактылуу 
нускамага ылайык окутуунун кундузгу формасындагы студенттер учун (1-3- 
курстар) жазгы сынактык сессия 2020-ж. 18-майынан 30-майына чейин 
уюштурулуп, откерулсун.

2. Факультеттердин декандары, институт жана филиалдардын
директорлору:
• сынактарды кабыл алуунун эрежелерин езгече кеземелге алый, терс 

керунуштердун алдын алуу боюнча иш-чараларды жургузушсун;
• окуу программаларын толук аткарган, сабактарга калтырбай катышкан 

жана окуу телемдеру теленген студенттерге сынактык сессияны тапшырууга 
уруксат берилсин;

• студенттер дин сынактарга катышууларын кеземелге алышсын:
• кафедра башчылары менен окутуучуларга сынактык ведомосторду 

университеттин маалыматтык системи программасынын негизинде гана жургузууну 
жана деканаттарга 2020-ж. 6-июнуна чейин тапшырууну милдеттендиришсин;

• «FX» и «I» балл алган студенттер учун балл топтоо жана сабактарды 
кайрадан тапшыруу графиктери 2020-ж. 30-майына чейин тузулуп, сабактарды 
кайрадан тапшыруу жана балл топтоо 2020-ж. 1-июнунан 28-июнуна чейин 
еткерулсун.

• сынактык сессияны талдоо жана кеземелге алуу, ошондой эле келише 
албастык кырдаал жаралганда, аны ыкчам чечуу учун декан/директор, анын орун 
басары, окуу-усулдук кецештин мучесу жана кафедра башчысынан турган комиссия 
тузулуп, окутуучулар тарабынан тартип бузуулар болгон учурда маселени ыкчам 
карап, административдик чара колдонууга документтерди ректоратка берсин;

• жазгы сынактык сессиянын жыйынтыгы №8 формасы боюнча окуу 
белумуне (Алыбаева Г. Дж.) 2020-ж. 7-июнуна чейин тапшырылсын.



3. Кафедра башчылары:
• езгече кырдаал/езгече абал шарттарында 2019-2020-о.ж. окуу процессинин 

жазгы семестрин уюштуруу жана кунделук кеземелдее менен аралык 
аттестациялоону жургузуу боюнча Убактылуу нускамага жана КМТУда сынактык 
сессияны еткерунун Регламентине ылайык сынактык сессияны еткеруу 
процедурасы жана сынактарды кабыл алуу эрежелери менен окутуучуларды 
тааныштырып жана милдеттуу турде аткарылышын камсыздоо боюнча кафедранын 
отурумун еткерушсун;

• сынактык сессиянын жазгы жана жайкы семестрлердинде видеоконференц 
байланышты колдонуу менен академиялык карыздарды жоюу, зачет жана курстук 
иштерди (долбоорлорду) кабыл алуу жана кошумча сабактарды еткеруу боюнча 
кафедранын бардык окутуучуларынын иштее графиги тузулсун;

• студенттердин билимин баалоодо окутуучулар тарабынан субъективдуу 
факторлорду жоюу максатында сынактарды комиссия менен кабыл алууну (2 
окутуучу) иш жузуне ашырылсын;

• сынактарды бекитилген ырааттамалардан сырткары кабыл алууга тыюу 
салынсын;

• студенттердин жайкы практикасын жетектеечу окутуучуларга эмгек еруу 
беруу боюнча уюштуруучулук-даярдык иштер жургузулсун.

4. СТОТИД жана жаштар иштери боюнча комитета:
• сынактык сессиянын журушун байкоо жана окутуучулар тарабынан сынак 

эрежелерин бузууларын кабарлоо учун студенттер менен кербайланыш тузууну 
камсыздашсын;

• университеттин коррупцияга каршы комиссиясы менен биргеликте 
студенттерден тушкен каттар менен арыздардын анализин жургузуп, жыйынтыгы 
боюнча Ректордук кецеште маалымат берсин.

5. Берилген буйрукту кеземелдее ишин езуме калтырам.
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