Шановні старости групи ПУА2019мз !!!
1. Екзаменаційна сесія буде відбуватися дистанційно, через гугл-клас, з
07 по 26 вересня 2020 року.
2. Розклад розміщений на сайті ДРІДУ (на три тижні).
3. На осінній екзаменаційній сесії здаємо: 7 екзаменів і два заліки
(практика на робочому місці це також оцінка – залік)
4. На цій сесії вам необхідно:
- здати анкету випускника та документи до неї; (для тих, які ще не
здали або змінилася інформація в анкеті);
- працювати дистанційно над магістерською роботою (з науковим
керівником);
- під час сесії здати звіт про практику керівнику магістерської
роботи(вимоги до змісту та оформлення звіту розміщені у
"Наскрізній програмі практичної підготовки здобувачів другого
(магістерського) рівня зі спеціальності 281 "Публічне управління
та адміністрування" (стор. 13-14), яка розміщена на сайті
інституту у розділі "Навчальна діяльність", спеціальність
"Публічне управіння та адміністрування" (магістр), звіт здається
керівнику магістерської роботи і оцінка за практику іде в додаток
до диплома;
- звіт про практику можна привезти особисто в інститут або
надіслати будь-якою поштою (Укрпошта, Нова пошта та інше) на
адресу: 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя,29.
- на титулі звіту зазначається період проходження практики з 06
липня по 28 серпня 2020 р. та підпис слухача. Керівник
магістерської роботи після отримання звіту також засвідчує його
своїм підписом.
- довідку-виклик можна отримати у куратора, каб. 218 (Раїса
Іванівна). Звертаємо Вашу увагу, що довідку про фактичну
участь у сесії отримають слухачі, які у визначені розкладом
терміни склали екзамени (заліки).
5. Слухачі, які мають фінансову заборгованість не допускаються до
екзаменаційної сесії (терміново заплатіть за навчання) !!!
6. За результатами осінньої екзаменаційної сесії слухачі у яких немає
академічної та фінансової заборгованості мають право на відпустку для
написання магістерської роботи – 60 днів. Якщо здобувач вищої освіти має
академічну або фінансову заборгованість, він не може бути допущений до
державної атестації, тому буде відрахований.
7. Державна атестація відбудеться: з 01 по 15 грудня 2020 року.

