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ПОВЕСТКА ДНЯ:
7.1 Утверждение видов СРС и бюджета времени на выполнение самостоятельной работы
студентов. Утверждение весовых долей итогового контроля и текущей успеваемости в
итоговой оценке по дисциплине на 2009-10 учебный год.
СЛУШАЛИ:
7.1 Зав. секцией немецкого и английского языков Куракбаеву А.С., Успанову Г.К.
Необходимо утвердить виды СРС и бюджет времени на выполнение самостоятельной
работы студентов, а также весовые доли итогового контроля и текущей успеваемости в
итоговой оценке по дисциплине на 2009-10 учебный год.
Виды СРС и распределение бюджета времени по видам СРС
1. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям – 3 ч. (для ст-в, изучающих 3
семестра) - 5 ч. (для ст-в, изучающих 2 семестра)
2. Выполнение домашних заданий – 0,5 ч.
3. Изучение материала, не вошедшего в содержание аудиторных занятий – 2 ч.
4. Подготовка к тематическим тестам – 2,2 ч.
5. Подготовка к контрольным мероприятиям – 1,6 ч (2,5 ч)
Весовые доли текущего контроля и итогового контроля в итоговой оценке по
дисциплине на 2009-10 учебный год.
№
Вид итогового
Виды контроля
Весовые
контроля
доли
1
Экзамен
Экзамен
0,4
Контроль текущей успеваемости
0,6
ПОСТАНОВИЛИ: 7.1 Утвердить данные виды СРС и бюджет времени по видам СРС на
2009-2010 учебный год для всех специальностей по дисциплине «Иностранный язык»
Председатель ________________ Жумабекова Б.К.
Секретарь ___________________ Омарова Х.С.
в дело №22-04-03
Исполнитель ________________ Мустафина А.Т.
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С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Шет тілдер тәжірибелік курс кафедрасының
Отырысы
№11 Хаттамасынан көшірме
«26» маусым 2009 ж.
Павлодар қ.
Төрайымы: кафедра меңгерушісі Жумабекова Б.К.
Хатшысы : аға оқытушы Омарова Х.С.

Күн тәртібінде:
7.1 Өздік жұмыстың түрлерін және студенттердің өздік жұмысын орындауға уақыт
бюджетін бекіту. 2009-2010 ж. пәндер бойынша ағымдағы бақылау мен қорытынды
бақылаудың салмақтық үлесінің қорытынды бағасын бекіту.
7.1. ТЫҢДАЛДЫ: неміс және ағылшын тілдері секциясына жауапты Куракбаева А.С.,
Успанова Г.К. Өздік жұмыстың түрлерін және студенттердің өздік жұмысын орындауға
уақыт бюджетін бекіту және ағымдағы бақылаудың үлестік салмағын және 2009-2010 оқу
ж. пәндер бойынша бақылаудың қорытынды бағасын бекіту қажет.
СӨЖ түрі және СӨЖ түрі бойынша уақыт бюджетіне бөлу
1 Практикалық сабақтарға дайындық - 3 сағат (1 семестр оқитындарға дайндық), 5 сағат
(2 семестр оқитындарға)
2 Үй жұмысын орындау – 0,5 сағат
3 Аудиториялық сабаққа енбеген косымша материалды оқу – 2 сағат
4 Тақырыптық мәтіндерге дайындық – 2,2 сағат
5 Бақылау шараларына дайындық – 1,6 (2,5) сағат
2009 – 2010 оқу жылына пән бойынша ағымдағы бақылау мен қорытынды
бақылаудың салмақтық үлесінің қорытынды бағасын бекіту
№
Қортынды
Бақлау түрі
Салмақтық
бақылау түрі
үлесі
1
Емтихан
Емтихан
0,4
Ағымдағы үлгерімнің бақылауы

0,6

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 7.1 Студенттердің берілген өздік жұмысының түрлерін және өздік жұмысын
орындауға уақыт бюджетін және ағымдағы бақылаудың үлестік салмағын және 2009-2010
оқу ж. пәндер бойынша бақылаудың қорытынды бағасын бекіту.
Төрайымы: ________________ Жумабекова Б.К.
Хатшысы__________________ Омарова Х.С.
№22-04-03 - іске
Атқарушы ________________ Мустафина А.Т.
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