МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯЗ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІСЦИПЛІНИ«Маркетингові комунікації у біржовій
діяльності»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «Біржова діяльність»
на 2016/2017 навч.р.
1. Структура навчальної дисципліни: Лк. – 16 год./8;
год./12; ОДЗ; ДСК.

пр. – 24

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1;
модульних циклів – 1.
3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R= 100 балів.
4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
5. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
 Робота на аудиторних заняттях (0,2 R = 20 балів);
лекції:8 лк. × 1 бал/лк. = 8 балів
практичні заняття: 12 пр. × 1 бал/пр. = 12 балів
 Виконання завдань на практичних заняттях (12 завдань) – максимально
36 бали (при позитивному оцінюванні з кожного практичного завдання
від 0 до 3 балів);
 Підготовка індивідуального завдання– максимально 4 бали.
 Виконання ОДЗ – при позитивному оцінюванні від 3 до 20 балів
(зараховується у 1-му модульному циклі шляхом захисту). При захисті
ОДЗ після модульного циклу залікова кількість балів зменшується на
20%.
Складання комплексних письмових модульних контролів – всього 20
балів (один у модульному циклі, шкала оцінювання від 0 до 20).При
написанні модулів невчасно, та захисті індивідуального завдання після 2
модульного циклу залікова кількість балів зменшується на 20%.
6. Підсумок рейтингових балів (при позитивному оцінюванні):
1-ий модульний цикл: (8 лк.з., 12 пр.з., 12 пр. робіт, ОДЗ, модульний
контроль) – 60 … 100 балів.
7. Умови ліквідації заборгованостей з
поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали
рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці,
проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки
модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.
8. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів
здійснюється за такою шкалою:
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90-100
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 Студенти, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 35 до
59), мають право на дворазовескладання (за процедурою
письмовогоіспиту) заходу підсумкового семестрового контролю. При
цьомумаксимальнакількість, яку вони можутьотримати становить 60
балів;
 Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 34 до заходу
підсумкового
семестрового
контролю
не
допускаютьсяі
представляється деканатом до відрахування.
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