ЯК ОБРАТИ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ?

Задля формування високої внутрішньої культури якості освітнього процесу в НТУ «Дніпровська політехніка»
запроваджена комплексна процедура вибірковості навчальних дисциплін, що базується на принципах Liberal
Art Education. Вибірковість навчальних дисциплін дозволяє повністю забезпечувати права здобувачів вищої
освіти, сприяє розвитку їх особистості, становленню здобувачів вищої освіти як повноцінних членів сучасного
суспільства

ЯКІ БУВАЮТЬ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ?

вибіркові фахові навчальні дисципліни
вибіркові навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

До soft skills зараховують навички комунікації, лідерство, здатність брати на себе відповідальність, працювати
в критичних умовах, вміння полагоджувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, розуміння
важливості deadline (вчасного виконання поставлених завдань), здатність логічно і критично мислити, самостійно приймати рішення, креативність тощо
Звертайте увагу, що вибір дисциплін здійснюється здобувачами вищої освіти на кожен навчальний рік в особистому кабінеті або шляхом подання до деканату письмової заяви, електронного листа тощо

ЯК ОБИРАТИ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Слідкуйте за
повідомленнями від
університету про
початок періоду
вибору дисциплін

Ознайомтесь із
запропонованим
Переліком дисциплін
відповідно до рівня
освіти, що ви здобуваєте:
за першим
(бакалаврським),
другим (магістерським),
третім (освітньонауковим) рівнями

Вивчіть
запропоновані робочі
програми / силабуси
дисциплін на сайті
вашого факультету
(інституту)
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Звертайте увагу, що
кожен здобувач має
право персонально
обрати із Переліку
бажані для вивчення
дисципліни, в обсязі,
встановленому для
відповідної освітньої
програми

Уважно слідкуйте за
розкладом занять у
наступному
навчальному році
(семестрі) та не
пропустіть початок
вивчення обраної
дисципліни

Якщо ви забули, яку
дисципліну обрали на
наступний навчальний
рік (семестр),
звертайтесь до свого
особистого кабінету
або до деканату свого
факультету (інституту)
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У разі, якщо здобувач обрав з Переліку таку дисципліну, для вивчення якої не
формується група внаслідок невідповідності чисельності здобувачів мінімально
встановленій, то він має зробити додатковий (повторний) вибір з Переліку вибіркових дисциплін, за якими вже сформовані групи для викладання
Обрання навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти із Переліку проводиться на
засадах прозорості та студентоцентризму і вимагає дотримання процедури, визначеної
Положенням про формування переліку та обрання навчальних дисциплін здобувачами
вищої освіти НТУ «Дніпровська політехніка»

ДЕТАЛЬНІШЕ:

