Шановні студенти!
Просимо Вас «Відписатись» в системі МISA від курсів на які Ви «Записувались
самостійно» і які не відповідають Вашому індивідуальному навчальному плану (Заходите у
відповідний курс » АДМІНІСТРУВАННЯ » Відрахувати мене з ...«скорочена назва курсу»).
Якщо Ви були «Записані» на «Курс» кафедрою і дисципліна не відповідає Вашому
поточному індивідуальному навчальному плану, просимо Вас надіслати «Скріншот» в
Телеграм технічної підтримки.
Нагадуємо Вам, що технічна підтримка займається виключно Вашими обліковими
записами, всі питання, що стосуються навчального процесу (Тести, спроби, повторні спроби,
тощо.) просимо звертатись на кафедри або в деканати.
Графік проведення диф. заліків та екзаменів доступний на сайті університету:
«Публічна інформація»
«Організація освітнього процесу»
«14.Літня_екзаменаційна_сесія_2019-2020_н.р.»
відповідно до наказу тести будуть підкриті 120 хв.
У разі виявлення проходження Вами тестових завдань, які не відповідають Вашому
індивідуальному навчальному плану в семестрі (навчальному році в окремих випадках) або у
графіку зазначеному вище, Ви будете повністю блоковані в системі MISA. Всі Ваші оцінки
та спроби будуть анульовані. При виявлені порушення Ви будете заблоковані в ту саму мить,
відновлення доступу буде НЕМОЖЛИВИМ.
Під час іспитів СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ , використовувати систему для
проходження будь яких завдань та тестів окрім тих, що зазначені в графіках проведення диф.
заліків та екзаменів. При виявлені порушення Ви будете заблоковані в ту саму мить,
відновлення доступу буде НЕМОЖЛИВИМ.
Для Вас буде доступний курс в системі MISA для ознайомлення з форматом
проведення іспиту. Пароль до Тесту: qw54321
Dear Students!
Please, unsubscribe from any courses in MISA which are not listed in your curriculum.
In case you take any test assignments which do not belong to your semester curriculum
(academic year in some cases) you will be completely blocked from entering MISA, which results
in cancellation of all your scores and attempts. If any violations are detected, you will be blocked
immediately, and it will be IMPOSSIBLE to restore access.
It is strictly forbidden to use the system for any other task during the exams. If violations are
detected, you will be blocked immediately, and it will be IMPOSSIBLE to restore access.
You will be offered a MISA course to get acquainted with the exam format. Test password:
qt54321
Please, specify the exam schedule at the dean's office.

