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ЛЬВІВ-2019

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане Положення визначає порядок перезарахування навчальних дисциплін
та академічну різницю для студентів, які вступили до Інституту на основі будьякого освітньо-кваліфікаційного рівня на старші курси.
1.2. Це Положення розповсюджується на всі навчальні підрозділи Інституту.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
2.1. Перезарахування навчальних дисциплін проводиться на підставі додатку до
диплому, виданого закладом вищої освіти
2.2. Перезарахування навчальних дисциплін здійснює декан факультету на
підставі подання комісії по перезарахуванню навчальних дисциплін та
визначенню академічної різниці
Склад комісії формується розпорядженням декана факультету. До складу
комісії обов'язково повинні входити: представник навчального відділу та один два викладачі, які викладають ту саму або споріднену дисципліну.
2.3. Комісія, вивчивши документи студента — заяву студента та академічну
довідку чи додаток до диплома про здобуту освіту, надає пропозиції декану
щодо: можливості перезарахування навчальних дисциплін;
необхідності
додаткової атестації за окремими темами; неможливості перезарахування
навчальних дисциплін
2.4. Рішення про перезарахування навчальних дисциплін може бути прийнято за
таких умов:
- наявності додатка до документа про вищу освіту, виданого ліцензованим
(акредитованим) закладом вищої освіти України;
- якщо при порівнянні навчального плану спеціальності та вищезазначених
документів інших ЗВО назви навчальних дисциплін ідентичні або мають
незначну різницю;
- якщо назви навчальних дисциплін мають значні розбіжності, але при
порівнянні навчальних програм дисциплін співпадають змістова частина та
вимоги до знань, умінь i навичок студента;
- якщо загальний обсяг годин, відведених на вивчення нормативної дисципліни,
не менший, ніж передбачений затвердженою у встановленому порядку освітньопрофесійною програмою відповідної спеціальності;
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- якщо в навчальних планах співпадають форми підсумкового контролю з даної
дисципліни.
2.5.Відповідно до навчальних планів можуть бути перезараховані наступні
дисципліни: Іноземна мова, Іноземна мова (за професійним спрямуванням),
Українська мова (за професійним спрямуванням), Історія України, Історія
української культури, Основи психології. Основи педагогіки, Основи
економічної тeopiї, Фізичне виховання, Філософія, Догляд за хворими Безпека
життєдіяльності, Основи охорони праці, Курси за вибором та інші дисципліни,
які відповідають пункту 2.4 даного Положення.
2.6.При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута позитивна
оцінка рівня знань студентів, яка приводиться до діючої в Інституті системи
оцінювання на підставі висновку декана.
При перезарахуванні та конвертації традиційних оцінок за національною
шкалою з навчальних дисциплін в оцінки за шкалою ECTS використовується
методика, затверджена у Положенні про організацію навчального процесу у
ТзОВ «Львівський медичний інститут»:

Бали з дисциплін
Від 180 до 200 балів
Від 140 до 179 балів
Від 120 -139 балів
Нижче мінімальної кількості балів,
яку повинен набрати студент
При отриманні
наступним чином:

традиційної

Оцінка за чотирибальною шкалою
5 (відмінно)
4 (добре)
З (задовільно)
2 (незадовільно)

оцінки

перезарахування

відбувається

- «Відмінно» за чотирибальною шкалою – 180 балів;
- «Добре» за чотирибальною шкалою – 160 балів;
- «Задовільно» за чотирибальною шкалою – 130 балів.
У випадку, коли в попередньому ЗВО студент отримав оцінку, а
навчальним планом передбачено форму контролю «зараховано» конвертація
здійснюється в наступному порядку:
- «Відмінно» – 180 балів, оцінка ECTS – А, «зараховано»;
- «Добре» - 160 балів, оцінка ECTS – В, «зараховано»;
- «задовільно» - 130 балів, оцінка ECTS – D, «зараховано».
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У випадку, коли в попередньому ЗВО студент отримав з дисципліни
«зараховано» і навчальним планом передбачено форму контролю «зараховано»
перезарахування проводиться наступним чином:

«зараховано» - 130 балів, оцінка ECTS - D, «зараховано».
2.7. Якщо оцінка з дисципліни складається з декількох оцінок за окремі
семестри, то студенту виставляється середня зважена оцінка успішності з
урахуванням обсягів відповідних складових навчальної дисципліни.
2.8. Наказ про перезарахування навчальних дисциплін оформлюється на
підставі рапорта декана. Оригінал рапорта і витяг з наказу підшивається в
особову справу студента.
2.9. Студент має право відмовитись від перезарахування дисципліни та
перескласти її після повторного вивчення згідно складання академічної різниці.

2.10. 3а ліквідацію академічної різниці студент проводить оплату аудиторних
годин (практичних та семінарських занять) відповідно до проведених
розрахунків вартості однієї дисципліни у навчальному році.
2.11. До навчальної картки вноситься: назва дисципліни, загальна кількість
годин, оцінка, підстава для перезарахування (№ академічної довідки чи додатку
до диплому).
3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ

3.1 . Визначення академічної різниці з навчальних дисциплін здійснює декан на

підставі поданих документів.
3.2 Порядок та термін ліквідації академічної різниці визначається на підставі
рапорту декана, в залежності від кількості годин.

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з навчальної роботи
Декани:
декан стоматологічного ф-ту
декан медичного ф-ту
декан фармацевтичного ф-ту(заочна
форма навчання)
декан фармацевтичного ф-ту(денна
форма навчання)

. Гуменюк

Т.О.Пиндус
О.А.Ковалишин
І.І.Соронович

В.Б.Пиндус
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