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Положення про видачу
диплома з відзнакою

Положення
про видачу диплома з відзнакою випускникам
Комунального закладу "Костянтинівський медичний коледж"

Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Комунального
закладу "Костянтинівський медичний коледж" розроблене на основі:
Закону України "Про вищу освіту",
Положення

про

порядок

створення

та

організацію

роботи

екзаменаційної комісії в Комунальному закладі «Костянтинівський медичний
коледж»
Листа Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від
26.03.2012р. № 1/9-226 «Щодо документів про вишу освіту з відзнакою».
Метою Положення є нормативне визначення умов, за яких випускники
коледжу можуть претендувати на отримання диплома з відзнакою.
Диплом із відзнакою - це офіційний документ встановленого зразка, який
видається коледжем за підсумками атестації і свідчить про високі успіхи здобувача
освіти, здобуті після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному
рівні за відповідною освітньо - професійною програмою.
2. Випускник, який досяг особливих успіхів у засвоєнні вимог освітньопрофесійної програми, має право претендувати на отримання диплома з відзнакою
за таких умов:
- наявності підсумкових оцінок "відмінно” не менш як із 75 відсотків усіх
навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних
дисциплін - оцінки "добре";
- захист переддипломної практики на оцінку "відмінно";
- складання державних екзаменів на оцінку "відмінно";
- не дозволяється перескладання навчальних предметів;

чр

- мотивоване подання - рекомендація випускової кафедри щодо видачі
студенту випускного курсу диплома з відзнакою.
3. Подання - рекомендація щодо видачі студентові випускного курсу диплома
з відзнакою надається у разі:

а) вияву здібностей у студента до наукової та творчої роботи (однієї з таких):
наявності наукових робіт, що відповідають освітньо — професійній програмі, і
опублікованих студентом протягом періоду його навчання за певним освітнім
рівнем; участі студента в міжнародних і всеукраїнських фахових наукових
конференціях протягом періоду його навчання за певним освітнім рівнем; участі
студента в міжнародних і всеукраїнських фахових студентських олімпіадах та
конкурсах наукових робіт протягом періоду його навчання за певним освітнім
рівнем;
б) активної участі в громадській роботі.
4. Рішення з приводу подання-рекомендації щодо видачі студенту випускного
курсу диплома з відзнакою ухвалюється на засіданні методичної комісії, подається
до Екзаменаційної комісії та доводиться до відома студента до початку роботи
Екзаменаційної комісії.
5. Остаточне рішення щодо видачі студентові випускного курсу диплома з
відзнакою приймає Екзаменаційна комісія за результатами атестації і з урахуванням
усіх поданих до Екзаменаційної комісії матеріалів. Екзаменаційна комісія може не
погодитися з поданням-рекомендацією випускової кафедри, якщо вважатиме
мотивувальну частину такого подання недостатньою.
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