Сапаны ішкі
камтамасыз ету жүгйесі

ҚҚЭУ ЭБҚЕ-ЕР-02-2018
Нүскасы 1 2018ж

Емтихан нәтижелері бойынша апелляция өткіз>
ережелері

колледжінің
к., доцент
айбергенова С.К.
хаттамасы

ЕМТИХАН НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША
АПЕЛЛЯЦИЯ ӨТКІЗУ
ЕРЕЖЕЛЕРІ
ҚҚЭУ ЭБҚК-ЕР-02-2018

К А Р АГАН Д Ы -2018

Сапаны ішкі
қамтамасыз ету жүнееі

Емтихан нэтижелері бойынша апелляция өткізу
ережелері

ККЭУ ЭБҚЕ-ЕР-02-2()ІХ
Н^скасы 120І8ж.
8 бсттін 1-бсті

I g j p

І.Жалпы ережелер

1.1. Бұл Ережелер:
- ҚР «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-111заңына;
-2012 ж. 23 тамыздағы ҚР № 1080 Мемлекеттік жалпыға міндетті техникалык
және кәсіптік білім стандартына;
- 2018 жылғы 18 наурыздағы үлгеріміне ағымдағы бакылау, аралык жэне
корытынды аттестаттау өткізудің улгілік қағидаларына сәйкес эзірленді.
Максаты: аралык аттестаттау емтихандарын тапсыру корытындысы бойынша
аппеляция өткізу рәсімін ұйымдастыру.
1.2. Емтихан
нәтижесімен
келіспеген
Қазтұтынуодағы
Қарағанды
экономикалык университетінін Экономика, бизнес жэне кұкык колледжінде
(бұдан эрі - колледж) білім алушы емтихан өткеннен кейін келесі жүмыс
күнінен кешіктірмей апелляциялык өтініш береді.
1.3. Апелляция өткізу рәсімі келесі кезеңдерден түрады:
- білім алушылардың өтінішін кабылдау;
- акпарат жинактау жэне талдау;
- апелляциялык комиссия отырысы жэне материалдарды карастыру;
- апелляциялык өтініш бойынша шешім кабылдау;
- апелляциялык комиссия отырысының хаттамасын рәсімдеу;
- білім алушылардын окудағы жетістіктері тарихына өзгертулер енгізу;
- білім алушыларға апелляция нәтижелері туралы хабарлау.
1.4. Апелляциялык комиссия колледж директорының өкімімен емтихан
сессиясы кезеңінде келесі кұрамда кұрылады: оку ісі жөніндегі директордың
орынбасары, оку бөлімінің меңгерушісі, бөлімше меңгерушісі, Г1(Ц)К төрағасы.
Қажет жағдайда колледж окытушылары апелляциялык комиссия жұмысына
жүмылдырылады.
2. Аппеляцияларды өткізудің жалпы тәртібі

2.1. Емтихан нәтижелерімен келіспеген студенттер емтихан өткеннен кейін
келесі жүмыс күні сағ. 18:00 кешіктірмей Апелляциялык комиссия
төрағасының атына апелляцияға өз колдарымен жазылған апелляциялык өтініш
береді (косымшадағы үлгілерге сәйкес).
2.2. Студенттерден апелляциялык комиссияға өтініштерді кабылдауды
бөлімше меңгерушілері жүзеге асырады. Апелляциялык комиссия өтініштерді
карастырады жэне аралык аттестация емтихандарының нэтижелері келіп түскен
сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде шешім кабылдайды. Апелляция мэнінің
айкын түжырымдамалары болмаған, апелляцияға өтініш берудің уакыт
шенберлері сакталмаған, өтініш беру формасы сакталмаған жағдайларда
апелляциялык комиссия сол өтінішті карастырудан бас тартады.
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2.3. Апелляцияға өтініштер осы Қағидалардың 3, 4-бөлімдеріне сәйкес
емтихандарды өткізу түріне байланысты рәсімделеді. Өтініш формасы 1,2косымшада көрсетілген.
2.4. Апелляциялык комиссия шешімі Төраға бекіткен отырыс хаттамасымен
рәсімделеді. Апелляциялык комиссия хаттамалары рәсімделеді жэне
колледждің оку бөлімінде сактауға жатады.
2.5. Бөлім меңгерушілері шешім кабылданғаннан кейін келесі жүмыс күні
студенттерге корытындылар туралы хабарлады.
2.6. Бекітілген хаттамаларды студенттерге беруге жол берілмейді, студент
хаттамадан апелляциялык комиссияның тек өзіне катысты шешімін көрсететін
үзінді көшірмені ала алады.
2.7. Апелляциялык комиссия отырысының хаттамасынан әрбір білім алушы
бойынша үзінді көшірмелер бөлім меңгерушілеріне ұсынылады, солардың
негізінде студентке жеке емтихан тізімдемесі күрастырылады және ол
апелляциялык комиссия отырысы хаттамасының үзінді көшірмесімен бірге
топтың негізгі емтихан тізімдемесіне коса тіркеледі.
3. Комиыотерлік гестілеу түрінде өткізілетін емтихан
апелляциясын откізу тәртібі

3.1. Компыотерлік тестілеу түрінде өткізілетін емтихандар апелляциясы тест
тапсырмалары базасының дүрыс көрсетілмеуіне катысты аппеляция (тест
тепсырмалары мазмұнының дүрыс еместігі туралы студенттіц өз ойы апелляция
мәні болып табылмайды) жэне тестілеу жүйесінің жэне кенсе техникасы
жұмысының техникалық істен шығуы жағдайындағы апелляция түрлеріне
бөлінеді. Өгніште білім алушы емтихан нәтижесімен келіспеген себептерді
нұскау аркылы апелляция мэні айкын түжырымдалуы керек.
3.2. Тест тапсырмаларының дұрыс көрсетілмеуі бойынша білім алушы
апелляцияга себеп болған сұракты және/немесе жауапты накты нұскауы керек:
- сүрактарда/жауаптарда белгілер немесе таңбалар кате көрсетілген;
- барлык жауап нұскалары көрсетілмеген;
- тапсырманың бірнеше бірдей жауабы бар;
- баскасы.
3.3. Техникалык
себептер
бойынша
білім
алушы
техникалык
сэйкессіздіктердің накты себебін накты көрсетуі керек:
- дербес компыотердің немесе шеткерлі кұрылғылардың (пернетакта, тышкан)
жүмысындағы істен шығуды;
- тестілеу багдарламасының жүмысындағы істен шығуды (екінші диалогтік
терезенің ашылуын, тестілеудің рүксат етілмеген аякталуын жэне т.б.);
- тесттік тапсырмаларда үзіндінің немесе мәтіннің болмауын;
- энергиямен камтамасыз етудегі үзілісті немесе баска форс-мажор
жагдайларын.
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3.4. Өтініш берген кезде міндетті түрде тестілеу өткізілген аудиторияны жэне
дербес компьютер нөмірін нұскау кажет.
3.5. Бұдан әрі карастыру тэртібі осы Ереженің 2.2, 2.7-тармактарына сэйкес
өткізіледі.
4. Жазбаша және ауызша түрде өткізілетін
емтихандар апелляциясын откізу тәртібі

4.1. Жазбаша жэне ауызша түрде өткізілетін емтихандар апелляциясына
өтініш берген кезде студент емтихан нэтижесімен келіспеген накты
нэтижелерді нұскай отырып, апелляция мәні айкын тұжырымдалуы керек.
Өтініш формасы 2-косымшада көрсетілген.
4.2. Бүдан әрі қарастыру тэртібі осы Ереженің 2.2, 2.8-тармактарына сәйкес
өткізіледі.
5. Қорытынды ереже

5.1. Осы Ережені колледждің Әдістемелік кеңесі бекітеді. Осы Ереженің
әрекет ету мерзімі шектелмейді.
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Қосымшалар
1-косымша

Компьютерпік тестілеу түрінде өткізілетін емтихандар апелляциясына жазылатын
өтініштің үлгісі
Апелляциялык комиссия Tepaf асы
«______________________ » мамандығы
бойынша күндізгі / сырттай окыту
(кажеттінің астын сызыңыз)

«_______________________

»

бөлімінің___курс студенті
№ ___топтың казак / орыс бөлімі
(кажстгінің астын сызыныз),

Аты-жөні _____

_______

___

(толык)

байланыс телефоны______

ӨТІНІШ
Төмендегі себептерге байланысты (апелляция түріне байланысты қажетті бөлімді
толтырыңыз) мен 201 ж ._____________(емтихан тапсырган күи) № ____
аудитория ның № ___ ДК «_______________________________________» /
«________________________________» пэні (пәндері) бойынша тапсыртан емтиханның
нэтижесін кайта карап шығуыңызды сұраймын:
1. Тест тапсырмаларының кате көрсетілуіне байланысты, этап айтканда:

2. Емтихан тапсыру кезінде орын алған техникалык акауға байланысты, атап айтканда:

Студенттің колы_______________ Күні
Окытушы _____________
(колы)

______
(аты-жөні)
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2-косымша
Ауызша/жазбаша түрде өткізиіетін емтихандар апеппяциясына өтіиіштің үлгісі
Апелляциялык комиссия торагасы
«______________________ » мамандыгы
бойынша күндізгі / сырттай / түрі
(кажсттініц астын сызыңыз)

«_______________________

»

бөлімінің__ курс студенті
№ ___топтың казак / орыс бөлімі
(кажеттінің астын сызыңыз).

Аты-жөні______
(толык)

байланыс телефоны______

ӨТІНІШ

Төмендегі ссбептерге байланысты мен 201 ж ._____________(емтихан тапсырган күн)
№ ____аудиторияда «_________________________________________________________
__________________ » пәні бойынша жазбаша /ауызша (қажеттінің астын сызыңыз)
тапсырган емтиханның нэтижесін кайта карап шыгуыңызды сұраймын:

Студенттің колы

Күні

