2.3 Для навчання за індивідуальним графіком студент подає такі документи:
- заяву на ім’я директора за погодженням завідувача відділенням,
голови циклової комісії ( додаток 1);
- документи що підтверджують право на навчання за індивідуальним
графіком (свідоцтва про народження дитини, наказ про працевлаштування,
медична довідка (МСЕК.).
3.НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ
3.1 Студенту, який виявив бажання навчатися за індивідуальним
графіком, видається графік (додаток 2), який затверджує директор коледжу
та роботодавець. Графік подається на відділення і зберігається до завершення
навчання.
3.2 Графік складається в трьох примірниках один примірник
залишається у студента другий повертається в навчальну частину, а третій у
роботодавця. Студенти, що навчаються за індивідуальним графіком
навчання, отримують на відвідділеннях завдання, що мають забезпечити
засвоєння ними навчального матеріалу, передбаченого навчальним планом,
навчальною програмою, з усіх навчальних дисциплін.
3.3. Консультування викладачами студентів, які навчаються за
індивідуальним графіком навчання, здійснюється викладачами відділень.
Окремий час для консультацій цих студентів не передбачено. Результати
відпрацювань занять за індивідуальним графіком вносяться в журнал обліку
роботи навчальних занять.
3.4. Термін підсумкового контролю для студентів, які навчаються за
індивідуальним графіком, здійснюється за графіком навчального процесу
(розкладом екзаменів) на відповідному курсі.
3.5 Директор за поданням завідувача відділенням може достроково
припинити навчання за індивідуальним графіком навчання в разі
систематичного недотримання його виконання.
3.6 За виконання індивідуального графіка навчання відповідає студент.
Відхилення невиконання індивідуального графіка є підставою для
відрахування студента з коледжу.
3.7. Контроль за виконанням індивідуального графіка навчання
здійснює директор.

Додаток 1
Директору Вишнянського коледжу
Львівського національного
аграрного університету
к.с.-г.н. Вантуху А. Є.
студента групи_______
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_______________________________________
____________________________________
прізвище, ім'я, по батькові
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Погоджено
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»__________________201___ р.

Індивідуальний графік
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(Прізвище, ім’я, по-батькові)
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