Дорогі студенти!
Пропонуємо вам перелік курсів вільного вибору із загально-університетської
пропозиції. Ви можете обрати один із них для вивчення у весняному семестрі 2017 р. і
цей курс буде зарахований вам як дисципліна вільного вибору в межах 240 кредитів
для здобуття бакалаврського ступеню чи 90/120 кредитів для магістерського. Дані
курси є доступними для усіх факультетів та спеціальностей. Запис на курси
проводитиметься через внутрішню систему УКУ CMS (https://cms.ucu.edu.ua/), де ви
попередньо зможете ознайомитися із їх презентацією, викладачами, структурою та
основними вимогами. Це є додаткова пропозиція від УКУ до переліку дисциплін
вільного вибору, запропонованих вашою освітньою програмою.
Щиро зичимо вам успіхів та задоволення від отримання нових знань!
Чи будуть нараховуватися кредити за обраний курс?
За обрану вами дисципліну нараховуються кредити та бали. Результати заносяться у
ваші академічні відомості. Після запису на курс, його відвідування та складання заліку
стає обов’язковим.
Як записатися на курс?
Запис буде відбуватися дистанційно через систему CMS, категорія “Курси вільного
вибору” (https://cms.ucu.edu.ua/course/index.php?categoryid=41). Щоб отримати доступ
до переліку, вам необхідно використати логін та пароль від вашого уківського e-mail.
Після ознайомлення із структурою, змістом курсу та викладачем оберіть курс чи
декілька курсів, які вас зацікавили. Далі ви зможете детальніше дізнатися про них на
ознайомчих парах. Після остаточного обрання одного курсу, виберіть в системі CMS
позицію “Зарахувати мене на курс”. Після підтвердження зарахування, ви зможете
користуватися системою CMS для подальшої роботи над матеріалами, проглядати
розклад занять та стежити за своєю успішністю.
Важливо - вам обов’язково потрібно налаштувати особистий профіль в системі CMS,
вписавши в частині “Додаткове” у полі ‘Заклад’ назву вашого факультету, а в полі
“Відділ” назву вашої спеціальності. (Див. Інструкцію редагування профілю користувача
системи, що додається).
Коли записуватися на курс?
- З 25-го грудня 2016 - реклама про нові пропозиції на весняний семестр 2017 через
сайт, розсилку, фейсбук. Ви будете мати можливість ознайомитися із промороликами і силабусами курсів.
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З 23 січня 2017 - повторне нагадування про запис на курси. Ви будете мати
можливість ознайомитися із промо-роликами і силабусами курсів, місцем
проведення занять. Оголошення розкладу на перший ознайомчий тиждень.
30 січня - 3 лютого (початок семестру) - перші ознайомчі пари, що будуть
проводитися в різні дні та в різний час.
До 5 лютого - Ви повинні підтвердити свій вибір курсу записом через систему CMS
на лише один курс. Якщо ви не здійсните відповідний запис на курс, ви не зможете
отримати за нього кредити.
З 6 лютого - заняття за розкладом у вівторок 17:00

Чи можна зареєструватися на декілька курсів?
Ні, студенти можуть обрати лише один курс. Виключенням є англомовні курси, які
можуть проводитися у різний час для забезпечення програми студентам-іноземцям за
обміном. Однак це питання студент повинен погодити у керівника програми і отримати
такий дозвіл. Детальну інформацію також можна отримати в деканаті.
Коли і де буде відбуватися курс?
Усі курси будуть відбуватися у вівторок (день спецкурсів) з 17:00 по 18:20 у корпусах та
аудиторіях тих освітніх програм, що ці курси запропонували. Для зручності було
введено зміни до системи університетського транспортування і додано додаткові рейси
мікроавтобусів. Ви повинні звернутися до методистів факультетів для отримання
детальнішої інформації.
Чи можна буде залишити/не закінчити курс?
Ні, оскільки обраний курс є дисципліною вільного вибору і кредитується як інші
дисципліни вільного вибору, запропоновані відповідною освітньою програмою. Відмова
від курсу призведе до втрати кредитів, передбачених програмою у відповідному
семестрі і створить академрізницю.
Чи відкритість курсів для всіх програм означатиме “змішані групи”?
Так, групу складатимуть студенти із різних факультетів та спеціальностей, що також
обрали його для вивчення. Окрім того, якщо цього прямо не вказано у вимогах до
курсу, він може бути доступним різним освітнім рівням - бакалаврам та магістрам.
Чи така пропозиція доступна лише цього семестру?
Ні, такі “міжфакультетські” курси будуть доступні у наступні семестри, починаючи із
осені 2016 р. Однак кожного семестру перелік буде змінюватися і оновлюватися
відповідно до пропозиції викладачів та популярності того чи іншого курсу.
Виникають запитання? Контактуйте із вашими керівниками програм та деканатами.

