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1. зАгАльнI положЕння

l .l , I {e Положення визначае загальнi вимоги .Щержавного унiверситету економiки i
технологiй (Унiверситет) до порядку перезарахування ocBiTHix компонентiв (кредитiв
EСTS) та визначення акадеМiчноТ рiзницi в межаХ aBToHoMiT закладу вищоТ освiти,
визначеноТ спецiальними законам и.

1.2. Положення про порядок перезарахування ocBiTHix компонентiв (кредитiв
ECTS) та визначення академiчноТ рiзницi (далi - Положення), розроблено вiдповiдно до
вимог Законiв УкраТни кПро ocBiTy>, кПро вищу ocBiTy>, Постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраТнИ вiД 12 серпня 2015 р. }Ф 579 <Про затвердження Положення про порядок
реалiзацiТ права на академiчну мобiльнiсть>, Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
26 серпня 20l5 р. м 658 кПро затвердження Порядку вiдшкодування коштiв
державногО або мiсцеВого бюджету, витрачених на оплату послуг з пiдготовки фахiвцiв>,
положення про порядок переведення, вiдрахування та поновлення студентiв вищих
закладiв освiти (наказ МОН УкраiЪи вiд 15.07.199бр. ]ф245), нормативно-лравових aKTiB
мон Украiъи та iнших уповноважених державних органiв, нормативнiй базi
Унiверситету.

У даному Положеннi термiни вживаються в такому значеннi:
акаdемiчttа doBidKa - поточниЙ запиС ocBiTHix досягненЬ здобувача вищоТ освiти, у

якому зазначенi ocBiTHi компоненти, якi вони опанувчlли, кiлькiсть набутих кредитiв EcTs
та отриманi оцiнки.

креdum €вропейськоi' KpedumHoi' mрансферно-накопuчува,tьноi сLrcmе_\lч (dmi
креdum ECTS) - одиниця вимiрювання обсягу навч€Ulьного навантаження здобувача вищоТ
освiти, необхiдного для досягненнявизначених (очiкуваних) результатiв навчання.

Обсяг одного кредиту ECTS становить 30 годин.
кредити присвоюються здобувачам вищот освiти пiсля завершення вивчення

освiтнього компоненту та досягнення вiдповiдних результатiв навчання, що
л iдтверджуеться належни м оцi нюван ням.

ко.мпеmенmнiсmь - динамiчна комбiнацiя знань, вмlнь i практичних навичок,
способiв мислення, професiйних, свiтоглядних i громадянських якостей, морально-
етичних цiнностей, яка визначае здатнiсть особи успiшно здiйснювати професiйну та
подальшУ навчальнУ дiяльнiстЬ i е результатом навчаНня на певному piBHi вищоТ освiти;

резульmаmu навчання - сукулнiсть знань, yMiHb, навичок, iнших компетентностей,
набутих здобувачем у процесi навчання за певною освiтньо-лрофесiйною, ocBiTHbo-
науковою програмою, якi можна iдентифiкувати, кiлькiсно оцiнити та вимiряти.

перезарахування ocBiTHix компонентiв (кредитiв EcTs) за результатами ix вивчення
не зменшус TepMiHy навчання та вiдповiдальностi Унiверситету за piBeHb знань
випускникiв з ycix ocBiTHix компонентiв, передбачених навчatльним планом.

1.3. Положення визначае лорядок перезарахування ocBiTHix компонентiв
(кредитiв ECTS) (далi - освiтнього компоненту) та визначення академiчноТрiзницi для
здобувачiв ycix форм навчання, якi:

-переводяться з iнших ЗВО;
- здобувають ocBiTy за певним ocBiTHiM piBHeM на

освiтнього рiвня;
- одночасно навчаються за двома освiтнiми програмами;
- продовжують навчання пiсля академiчноТ вiдпустки;

попередtlьо здобутого

- продовжують навчання в Унiверситетi пiсля реалiзацiТ права на академiчну
мобiльнiсть;

- навчаJ]Ися за дерЖавни]\' замовленням у закладах вищоТ освiти, не :

навчання за певним ступенем освiти i бажають повторно здобути вищу
унiверситетi за тим самим стуленем освiти за державнимзамовленням;

завершили
ocBiTy в



- зiLпишились на повторне навчання;
- поновлюються на навчання пiсля вiдрахування.
1.4. Дiя Положення поширю€ться на Bci факультети/

iнститути Ун i верситету.

2. ПОРЯДОКПЕРЕЗАРАХУВАННЯОСВIТНЬОГОКОМПОНЕНТУ

2.1, Щля перезарахування освiтнього компоненту здобувач подае на iм'я
керiвника Унiверситету заяву (Щодаток l) на пiдставi академiчноТ довiдки або додатку до
ДОКУМеНТУ ПРО ВИЩУ ocBiTy (диплома молодшого спецiалiста, молодшого бакалавра,
баКалавра, спецiалiста, магiстра), виданого закладом вищоТ освiти, чи навчальноТ картки
здобувача (для здобувачiв вищоТ освiти ДУЕТ).

ЗаЯВа ПРО лерезарахування освiтнього компоненту подаеться до I_{eHTpy
студентсьКих комунiКацiй на початкУ семестрУ лротягоМ тижня, у будь - який доступний
ЗДОбУВаЧу СпОСiб (особисто, за допомогою електронних засобiв), заява ловинна мiстити
ОСОбИСТиЙ пiдпис. Якщо заява подана неособисто, здобувач обов'язково нада€ оригiнал
заяви до I{eHTpy студентських копrунiкацiй.

TepMiH, улродовж якого розглядаються документи та приймасться рiшення щодо
ПеРеЗаРаХУВання ОСвiтнього компоненry, не може перевищувати десяти робочих днiв.2.2. ДЛЯ ПеРеЗарахування освiтнього компоненту згiдно з iндивiдуальним
навчztльним планом вiдповiдного семестру ректор Унiверситету створюс Комiсiю з
ЛеРеЗаРахування освiтнього компоненту: директор ннi/декан факультету, гарант ocBiTHboT
програми, завiдувач кафедри та науково-ледагогiчнi лрацiвники кафедри, що
забезпечують викладання вiдповiдних ocBiTHix компонентiв.

2.З. КОмiСiя розгляда€ заяву здобувача вищоТ освiти, шляхом лорiвняння
освiтнього компоненту (на вiдповiднiсть змiсту освiтнього компоненту ocBiTHbo-
професiЙноТ програмi лiдготовки, заг.цьному обсягу годин та кредитiв ECTS, форми
пiдсУмкового контролю), при необхiдностi проводить спiвбесiду зi здобувачем з метою
уточнення змiсту та набутих комлетентностей вiдловiдно до вивченот в попередньому
закладi осв iти освiтнього ком по н енту, який потрiбно лерезарахувати.

комiсiя робить висновок про моlкливiсть (неможливiсть) перезарахування
освiтнього компоненту.

Висновок KoMiciT вноситься до заяви здобувача.
2.4. Рiшення KoMiciT може бути прийняте за таких умов:

навчzlльно-науковi

порiвняннi
вимоги до

- назви ocBiTHix комлонентiв мають значнi розбiжностi, але при
НавчaU]ьних програм ocBiTHix компонентiв слiвладають змiстова частина та
знань, yMiHb та навичок, компетентностей здобувача;

- ЗагаЛьниЙ обсяг годин (кредитiв ECTS), вiдведений на вивчення освiтнього
компоненТу у попередньомУ закладi освiти, вiдрiзняеться, tlле не менший нiж 80% обсягу
ocBiTH ього компоненту, передбаченоТ навчал ьним планом Унiверситету.

- ЗагаЛЬНиЙ обсяг годин (кредитiв ECTS), вiдведений на вивчення освiтнього
компоненту У попередньому закладi освiти менший нiж 80% обсягу освiтнього
КОМПОНеНТУ, itЛе ЗДОбувач оволодiв yciMa компетентностями, якi передбаченi навчальною
програмою освiтнього компоненту.

- КОМПеТеНТНОСТi набутi при вивченнi декiлькох ocBiTHix компонеtlтiв, якi здобувач
ВИВЧаВ Ранiше, в сукупностi вiдповiдае одному ocBiTHboMy компоненту, передбаченому
навччLльним планом пiдготовки здобувача в Унiверситетi;

- КОМПеТеНТНОСтi набутi при вивченнi одного освiтнього компоненту, який здобувач
вивчав ранiше, за змiстом та обсягом вiдповiдають кiльком ocBiTHiM компонентам,
передбаченими навчzulьним планом пiдготовки здобувача в Унiверситетi.

2.5. Перезарахування вибiркових ocBiTHix компонентiв здiйснюеться Комiсiею.



Вибiрковi компоненти можуть бути перезарахованi з урахуванням перелiку Bcix ocBiTHix
КОМПОНеНТiв, За якими здобувач був атестований у попередньому закладi освiти у тому
обсязi кредитiв, що вивчив здобувач.

ПРи недостатньоТ кiлькостi кредитiв вибiркових компонентiв вивчених здобувачем у
попередньому закладi освiти у порiвняннi з навчальним планом вiдповiдноТ ocBiTHboT
програм и, йому визначаеться академ i чна рiзни ця.

2.6. ПРИ перезарахуваннi освiтнього компоненту зберiгасться ранiше здобута
лозитивна оцiнка навчztльних досягнень здобувача.

РiШеННя прО перезарахування ocBiTHix компонентiв може бути лрийнято i за умов,
якщо:

- iспит, складений у закладi освiти, де навчався здобувач, може бутизарахований як
залiк з вiдповiдною оцiнкою за шкалою ECTS;

- ЗаЛiК, ЯКЩО BiH був оцiнений за шкалою ECTS, може бути зарахований як iспит з
вiдловiдною оцiнкою за умови повноТ вiдповiдностi годин (кредитiв).

ПРИ переведеннi, поновленнi, зарахуваннi на базi попередньо здобутого освiтнього
(ОСвiтньо-квалiфiкацiйного) рiвня здобувачiв, якi не навчаJlись за кредитно-трансферною
СИСТеМОЮ, Оцiнки, одержанi ними) переводяться за шкzlлою ECTS та l00-бальною шкzLлою
ВiДПОВiДНО дО чинноТ в Унiверситетi шкали оцiнювання за мiнiмальними значеннями.

ЯКЩО ОЦiнКа з освiтнього комлоненту склада€ться з декiлькох оцiнок за oKpeMi
СеМеСТРИ абО оцiнок iз декiлькох ocBiTHix компонентiв, то здобувачу виставляеться
СеРеДНЬОЗВаЖеНа ОЦiнка успiшностi з урахуванням обсягiв вiдловiдних складових
освiтнього ком поненту.

2.7. ЗДОбувач вищоТ освiти ма€ право вiдмовитися вiд лерезарахування освiтнього
КОМПОНеНТУ, ЯКщО Його не влаштову€ отримана ранiше оцiнка, та складати jT як
академiчнурiзницю або вивчати повторно.

2,8. ЗДОбувачам вищоТ освiти, яким наданий повторний курс навчання, можуть
бУТИ ПеРеЗарахованi ocBiTHi компоненти, з яких за результатами пiдсумкового контролю
ВОНИ Мzlли оцiнку не нижче кдобре> або <зараховано) з балами не нижче нiж 60 за l00-
бальною шкitлою.

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РАНIШЕ ВИВЧЕНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛIН НА ПIДСТАВI ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА

МОЛОДШОГО СПЕЦIАЛIСТА/ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА ТА
ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ЕКСПЕРТИЗИ

З.1. Перелiк навчальних дисциплiн, якi вивчалися у лопередньому закладi освiти, що
можуть бути перезарахованими на засадах академiчнот мобiльностi, визначаються
експертною комiсiсю вiдповiдного навчzlльно-наукового iнституту/факультету шляхом
СПiВСТаВЛення додатка до диплома освiтнього ступеня молодший спецiалiст/фаховий
МОЛОДШИЙ баКалавр за спорiдненою освiтньою програмою i навчального плану
Унiверситету лершого (бакалаврського) рiвня вищоi освiти з конкретноТ ocBiTHboT
ПроГраМи спецiальностi (спецiалiзацii), розрахованого на повний TepMiH навчання.

ЕКСПеРтна комiсiя може проводити за необхiдностi порiвняльний аналiз робочих
програм навчiLпьних дисциллiн за полереднiм мiсцем навчання здобувача та Унiверситету.

З.2. За РеЗультатами спiвставлення додаткiв до дипломiв освiтнього ступеня
молодшиЙ спецiалiст/фаховиЙ молодший бакалавр i навчальних планiв вiдловiдноТ
ocBiTHboT програми першого (бакалаврського) рiвня вищоТ освiти, розрахованих на повнi
ТеРМiНИ Навчання, експертнi KoMiciT вiдповiдного навчально-наукового
iнСтитУтУ/факультету готують експертнi висновки (,Щодаток 2) щодо навчzцьних
ДИСЦИПЛiН, ЯКi пiдлягають перезарахуванню ло кожному здобувачу. Екслертний висновок
зберiгасться в особовiй справi кожного здобувача.

3.З. НаВЧаЛьнi дисциплiни перезараховуються iз додатка до диплома молодшого



слецiалiста/фахового молодшого бакалавра з назвами, обсягами (зазначаеться кiлькiсть
годин та кiлькiсть кредитiв) та формою пiдсумкового контролю.

Прuuimка., Кiлькiсть кредитiв ранiше вивченоТ навчальноТ дисциплiни iз додатка до
диллома молодшого спецiалiста/фахового молодшого бакалавра визначаються шляхом
дiлення загальноТ кiлькостi годин з вiдповiдноТ навчальноТ дисциплiни на 30 годин (l
кредит еКТС) з округленням до десятих.

3.4. I{еHTP СТУДентських комунiкацiй здiйснюе конвертацiю оцiнок iз додатка до
диплома молодшого спецiалiста/фахового молодшого бакалавра вiдповiдно до дiючоТ в
Ун i верситетi шкали оцiнювання:

Шкала оцiнювання: ДУЕТ та ECTS
Шкала ДУЕТ,

балiв Оцiнка за 4-бальноюшкалою ШКАЛА ECTS

90_ l 00 вlдмlнно А
80-89

лобре
в

70-79 с
66-69

задовlльно D
60-65 Е
2|-59 незадовiльно з можливiстю повторного складання

екзамену(змiку) }jх

0-20 незадовiльно з можливiстю вивчення дисциплiни за
iндивiдуальним графiком у формi додатковот

iнди вiдумыl о-консул ьтативноi роботи
F

конвертацiя оцiнки здiйснюсться за нижнiм локzвником оцiнки за l00-ба_гlьною
шкztлою, що використовусться в !УЕТ та оцiнки за шкilлою ECTS.

з.5. На пiдставi експертних висновкiв про перезарахування ранiше вивчених
навчalльних дисциплiн [-(ентр студентських комунiкацiй вносить до навччu]ьних карток
залиси про перезарахованi навчальнi дисциплiни. В навчальнiй картцi також зазначаеться
назва документа про попередню ocBiry, на пiдставi якого проведено лерезарахування,
серiя, номер, дата видачi та назва навчiulьного закладу, що його видав.

4. порядок визнАчЕннrI АкАдЕмIчноi рIзницI

4.1. OcBiTHi компоненти, якi на момент переведення (лоновлення) здобувача вищоТ
освiти не вивчаJlись ним повнiстю або загальний обсяг годин (кредитiв ECTS), вiдведений
на вивченНя ocBiTHi компоненТи у попередньомУ закладi освiти, меншиЙ нiж 80% обсягу
освiтнього компоненту, передбаченот навчальним планом унiверситету, становлять
академiчну рiзницю.

Академiчною рiзницею не вважаються:
- ocBiTHi компоненти вiльного вибору здобувача вищоТ освiти за умови, що BiH у

попередньому закладi освiти вивчив достатню кiлькiсть кредитiв з ocBiTHix компонентiв
вiльного вибору передбачених навчilльним планом вiдповiднот ocBiTHboT програми.

4.2. ,Щля здобувачiв вищоТ освiти, якi навчалися за кредитно-трансферною
системою, за рiшенням KoMiciT:

- iспит, складений у закладi вищот освiти, де навчався здобувач вищот освiти, може
бути зарахований як залiк з вiдповiдною оцiнкою за шкалою ECTS;

- залiк, якщо BiH був оцiнений за шкалою ECTS, може бути зарахований як iспит з
вiдповiдною оцiнкою за умови повноТ вiдповiдностi годин (кредитiв).

4.з. Визначення академiчноТ рiзницi з навчzUIьних ocBiTHix компонентiв (у годинах
(кредитах)) здiйснюеться I_{eHTpoM студентських комунiкацiй i мае тривати не бiльше
п'яти робочих днiв.

4.4. Кiлькiсть пiдсумкових форм контролю, якi складають академiчну рiзницю, як



правило, не ловинна леревиulувати 8 контрольних одиниць (залiкiв, iспитiв).
якщо навчutльним планом передбачено складання залiку та iспиry з освiтнього

компоненту, то до академiчноТ рiзницi виноситься iспит.
4.5. ГрафiК лiквiдацiТ академiчнОТ рiзницi визначаеться керiвником I-{eHTpy

студентських комунiкацi й.

5. порядок лIквIдАцII АкАдЕмIчноi рIзницI

5.1. Здобувачi вищоТ освiти, яким визначена академiчна рiзниця, мають лiквiдувати
iT втермiни, визначенi графiком лiквiдацiТ академiчноТ рiзницi, до початку екзаменацiйноТ
ceciT.

5.2. обсяг навчального матерiалУ, Що вивчаеться пiд час лiквiдацiТ академiчноТ
рiзницi визначасться кафедрою, на якiй вивчасться вiдповiдний освiтнiй компонент. обсяг
навч€LльноГо матерiалУ повинен бути достатнiм для оволодiння здобувачем вищоТ освiти
компетентностей з вiдповiдного освiтнього компоненту та здатностi здобувача вищоТ
освiти скласти пiдсумковий контроль.

5.3. основною формою оволодiння навчальним матерiалом при лiквiдацiТ
академiчноТ рiзницi е самостiйна робота здобувача вищоТ освiти.

5.4. Завiдувач кафедри' за якою закрiпленi навчальнi ocBiTHi компоненТИ, Що
складають академiчну рiзницю, забезпечуе надання здобувачу здобувача вищот освiти
вищоТ освiти необхiдних навчztльно-методичних матерiалiв для самостiйноТ роботи,
визначае вiдповiдального викладача, забезпечуе достатнiй piBeHb консультативнот
допомоги та об'ективний пiдсумковий контроль знань здобувачiв вищот освiти.

4.5 З метою сприяння услiшнiй лiквiдацiТ академiчноТ рiзницi деканом факультету
(лиректором iнституту) надаеться необхiдна консультативно- роз'яснювztльна допомога.

6. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТIВ

6.1 . Пiдготовка матерiалiв щодо перезарахування освiтнього компоненту та
визначення академiчноТ рiзницi покладаеться на I_{eHTp студентських комунiкацiй, до
якого лодано заяву про перезарахування.

6.2. При перезарахуваннi ocBiTHix комлонентiв до навчальноТ картки здобувача
вищоТ освiти вносяться: назва освiтнього компоненту, загальна кiлькiсть годин/кредитiв,
оцiнка тапiдстава щодо перезарахування (номер Академiчнот довiдки тощо).

!о iндивiдуального навчzt'lьного плану (залiковоТ книжки) здобувача вищоТ освiти
вносяться записи про перезарахування результатiв навчання, якi засвiдчуються пiдлисом
кер iB н и ка I_{eHTpy студентських комун i кац i й.

Оцiнки проставляються за чинною в Унiверситетi шкалою.
6.3. Оригiнали документiв: академiчна довiдка, диплом про вищу ocBiTy та додаток

до нього, заяви про перезарахування ocBiTHix компонентiв з висновком KoMicii,
додаються до особовоТ справи здобувача вищоТ освiти.

6.4. Результати складання академiчноТ рiзницi фiксуються у вiдомостi облiку
успiшностi, навчat,тьнiй картцi здобувача вищот освiти та iндивiдуzlльному навчilJlьному
планi (залiковiй книжцi). Вiдомостi облiку успiшностi скJ]адання академiчноТ рiзницi
рееструються у журналi реестрацiТ вiдомостей.

6.5. У додаток до диплома вносяться yci нормативнi та вибiрковi компоненти
iндивiдуального навчilльного плану здобувача вищот освiти за вiдповiдною освiтньою
програмою.

6.6. Особи, якi мають iноземнi документи про ocBiTy повиннi здiйснити процедуру
ix визнання вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.



7. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ I ВНЕСЕНIIЯ ЗМIН ДО ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Положення розглядае i затверджус Вчена рада Унiверситету. Положення
вводиться в дiю наказом ректора Унiверситету.

7.2. Змiни та доповнення до Положення розглядас i затверджус Вчена рада
Унiверситету. Змiни та доповнення до Положення вводяться в дiю HaKitзoM ректора
Унiверситету.

ПОГОДЖЕLlО: rla засiдаttгli науково-r\4етодичноТ ради l 1.01.202З року (протокол М6)

Голова науково-м етодичноТ ради,
в.о. проректора з науково-педагогiчноТ
та навчrlльноТ роботи

В.о. проректора з науковоТ роботи
та м iжнародн их зв'язкiв

Kepi вник I_{eHTpy студентський комунiкацiй

в. орлов

с. гушко

к. лозIвЕць

Начальник юридичного вiддiлу о. слIсАt)Енко



Щодаток l

В.о. ректора !ержавного унiверситеry
економiки i технологiй
Андрiю ШАЙКАнУ
здобувача виrцоi освiти _ курсу
групи
факул bTeTy/i гrституту

пIБ
Тел.

Заява*

Прошу rrерезарахувати MeHi освiтнiй компонент

назм осв]тнього компонентч

на пiдставi освiтнього компоненry(и)

ком понентч

iз якоТ(их) я атестований у
назва llавчапьного закладута 0тримана оц]нка

Я озна ложенням про порядок перезарахування ocBiTHixкомпон ECTS) та визначення аiадеЙiчЙоi рiзницi уЩержав економiки i технологiй
.Що заяв

назва документа, який засвiдчус aTeciaLlпo

дата

Висновок KoMiciT:

пIдпис, пр]звище Iнlцlали

Гарант ocBiTHboi програми
пiдлис (прiзвище)

Завiдувач кафедри
пiдпис (прiзвище)

Викладач кафедри

Керiвник Центру студентський комунiкацiй

+ Заява поdасmься окремо на ко.жен освimнiй
ocBitпHboi проzраr,lu diючiй в Унiверсumеmi,
У разi спiвпаdiння назв i заzальноzо обсяzу zoOuH
m а Kux к o.\l п он е н m i в оф орм л ю е rп ь с я о d н а з сlяв а,

пlдпис (прiзвище)

посада, пiдпис (прiзвище)

компоне н lп, переdбаче нuй навчсLпьнu||t 11лан о.м вidпов i 0 н oi

(кре dumiB ECTS) осв imH ix ком поне н miв, н а перезарсlхування



Додаток 2

до п. З.2 Положення,
введеного в дiю HaKztзoM
вiд < ))

20_____р. JФ

унiверситету

А.в. шАЙкАн
Керiвнику l{eHTpy студентських комунiкаuiй
(голова KoMiciT) К.С. ЛОЗlВЕЦЬ

<Затверджую>
В.о. ректора !ержавного
економiки i технологiй

())

Експертний висновок
щодо перезарахування навчальних дисциплiн

iЗ ДОДаТКа до диплома молодшого спецiалiста/фахового молодшого бакалавра

Керуючись р.3 <ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕЗАрдхувАння ндвчдльних
ДИСЦИПЛIН (КРЕДИТIВ ECTS) ТА ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМlЧНОi РlЗНИЦl,,, що затверджений
наказом вiд ______JЮ ___,

експертна комiсiя на пiдставi слiвставлення додатка до диплома молодшого
спецiалiста/фахового молодшого бакапавра та навчального план у лершого (бакалаврського)
рiвня вищот ос
радою YHiBepc

вiти, який розрахований на ловний TepMiH навчання i затверджений Вченою
202__р., протокол ЛЪ___ дiйшла до висновку,

що здобувачу , який ма€ диплом про

202_р.

итетч ( )

(прiз в ище,
попередню ocBlTy

iм'я, по батьковi)
Ns

-_-:-
серlя дата видачl

зарахованому до Унiверситету ]

(бакалаврський) piBeHb вищоТ освiти

повна нaвва навчzцьного заюrаду
наказом вlд Л9 ____на перши!"r

слецiальностi (спецiалiзацii) <

з TepMiHoM навtlання ___ роки за освiтньою програмою
)

(повна назва ocBiTHboi програми спецiмьностi (спечiалiзачiТ)
в достатньому обсязi оволодiв наступними дисциплiнами, якi можуть бути перезарахованi:

Заступник голови експертноТ KoMiciT
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

Члени експертноi

(прiзвище, iм'я, по батьковi) пlдпис

З додатка до диплома МС
Кон вертован i

.Щисциплiна за
навчальним

планом ДУЕТ

Оцiнки за
шкалою

Крелити
ECTS

повнi назви
навчальних дисциплlн

кiлькiсть
годин

Оцiнка
за
4-х

pi вневою
шкалою

EcTS l 00-
бальн

ою
шкало

ю

Разом за дисциплiнами I,2
та 3 KypciB
всього за навчальним
планом

(прiзвище, по батьковi) пlдпис

пlдпис



Iсторiя документа

!ата подii Назва подiI
27.|0.2022 р. Наказ вiд27.10.2022 р. Jtl6З
26.01.202З р. Наказ вiд 26.0l ,202З р. Лч19


