ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
д.держ.упр., проф.
__________________В.І.Токарева
"____" _____________________2020 р.

ГРАФІК
навчального процесу студентів ДонДУУ
заочної форми навчання
освітнього ступеня “бакалавр”
(в т.ч. зі скороченим терміном навчання)
галузі знань 07 "Управління та адміністрування",
спеціальності: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
на 2020/2021 навчальний рік
І семестр
1 курс

2 курс, 1 курс зі
скороченим терміном
навчання

3 курс

4 курс, 3 курс зі
скороченим терміном
навчання

Навчальна практика «Вступ до фаху»

05.10.20 - 11.10.20

____

___

___

Настановча сесія

12.10.20 - 19.10.20

12.10.20 - 19.10.20

22.10.20 - 28.10.20

22.10.20 - 28.10.20

Заліково-екзаменаційна сесія

01.02.21 - 07.02.21

01.02.21 - 07.02.21

15.02.21 - 21.02.21

15.02.21 - 21.02.21

Ліквідація академічної заборгованості

08.02.21 - 14.02.21

08.02.21 - 14.02.21

22.02.21 - 28.02.21

22.02.21 - 28.02.21

1 курс

2 курс, 1 курс зі
скороченим терміном
навчання

3 курс

4 курс, 3 курс зі
скороченим терміном
навчання

08.02.21 - 14.02.21

08.02.21 - 14.02.21

22.02.21 - 28.02.21

22.02.21 - 28.02.21

___

17.05.21 - 30.05.21

24.05.21 - 06.06.21

12.04.21 - 02.05.21

Заліково-екзаменаційна сесія

07.06.21 - 13.06.21

31.05.21 - 06.06.21

07.06.21 - 13.06.21

03.05.21 - 16.05.21

Ліквідація академічної заборгованості

14.06.21 - 27.06.21,
23.08.21 - 29.08.21

07.06.21 - 27.06.21,
23.08.21 - 29.08.21

14.06.21 - 27.06.21,
23.08.21 - 29.08.21

17.05.21 - 28.05.21

Підготовка до атестації

___

___

___

17.05.21 - 30.05.21

Атестаційний екзамен

___

___

___

31.05.21 - 13.06.21

Настановча сесія
Практика*

ІІ семестр

Примітка: *- види практики згідно робочих навчальних планів, строк захисту звітів з практики встановлюється
наказом

Начальник навчального відділу

О.А Стасюк

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
д.держ.упр., проф.
В.І.Токарева
"____" _____________________2020 р.
ГРАФІК
навчального процесу студентів ДонДУУ
заочної форми навчання
освітнього ступеня "магістр"
з галузі знань 07 "Управління та адміністрування"
спеціальності: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
на 2020/2021 навчальний рік
І семестр
Термін навчання 1 рік 4 місяці

Термін навчання 2 роки

1 рік навчання

2 рік навчання

2 рік навчання

22.10.20 - 28.10.20

____

12.10.20 - 19.10.20

____

01.09.20 - 22.11.20

____

Заліково-екзаменаційна сесія

01.02.21 - 07.02.21

____

08.02.21 - 21.02.21

Ліквідація академічної заборгованості

08.02.21 - 14.02.21

____

22.02.21 - 28.02.21

Підготовка кваліфікаційної роботи

____

23.11.20 - 20.12.20

____

Захист кваліфікаційної роботи

____

21.12.20 - 27.12.20

____

Настановча сесія
Практика*

ІІ семестр
Термін навчання 1 рік 4 місяці

Настановча сесія
Практика*
Заліково-екзаменаційна сесія
Ліквідація академічної заборгованості
Підготовка кваліфікаційної роботи
Захист кваліфікаційної роботи

1 рік навчання

2 рік навчання

2 рік навчання

08.02.21 - 14.02.21

____

____

____

____

01.03.21 - 23.05.21

14.06.21 - 20.06.21
21.06.21 - 27.06.21,
23.08.21 - 29.08.21
____

____

____

____

____

____

24.05.21 - 20.06.21

____

____

21.06.21 - 27.06.21

*- види практики згідно робочих навчальних планів, строк захисту звітів з практики встановлюється наказом

Начальник навчального відділу

Термін навчання 2 роки

О.А Стасюк

