«PLATONUS»
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША
ПРАКТИКАЛЫҚ БАСШЫЛЫҚ

IP адресін енгізгеннен кейін, өзіңіздің жеке аккаунтыңызға кіру үшін логин және
құпия сөзді енгізу қажет.

2. БАСТЫ БЕТ
Кіру жүзеге асырылғаннан кейін сізге басты бет ашылады, бұл жерде «Хабарландырулар»
бағанында өзекті академиялық күнтізбелер және оқу процесіне қатысты жаңалықтар
жарияланады.

«Хаттар» бағанында сізді қызықтыратын оқытушымен хат-хабар алуыңызға мүмкіндігіңіз
бар, оқытушы сізге оқу материалдарын жеке жібере алады.
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1. ЖҮЙЕГЕ КІРУ
Жүйеге кіруді жүзеге асыру үшін сізге «PlatonusETU» білім беру порталының
сыртқы жеке IP-адресі қажет.
IP адресі: 89.40.48.74

3. ОҚУ АУДИТОРИЯСЫ
Бұл бағанда сіз алдағы оқу жылында қандай пәндерді меңгеруіңіз керек
екенін көре аласыз.
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«Тапсырмалар» бағанында оқытушы жіберген тапсырмалар көрсетіледі.

5. ЖЕКЕ ОҚУ ЖОСПАРЫ
Жеке оқу жоспары студенттің білім беру бағдарламасын мұқият білуге және
нақты білім алушының ерекшеліктері мен білім алу қажеттіліктерін ескере
отырып, оның мазмұнын дараландыруға мүмкіндік береді.
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4. ЖУРНАЛ
Бұл бағанда сіз өз үлгеріміңізді қадағалауға, яғни пәндер бойынша өз
бағаларыңызды білуге мүмкіндігіңіз бар.

7. АПЕЛЛЯЦИЯ
Бұл функция сізге тестілеу кезінде кездестірген дұрыс емес сұрақтарға шағым
жасауға мүмкіндік береді. Апелляция берілгеннен кейін сіздің өтінішіңізді
апелляциялық комиссия қарайды, содан кейін сізге нәтижелері жарияланады.
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6. ТРАНСКРИПТ
Транскрипт – өткен курстардың атауы, сағат саны және алынған бағалары
бар құжат.

ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР
Тестілеу туралы алдын ала қалай хабарланамыз?
Жауап: «Аралық бақылау 1», «Аралық бақылау» және «Сессия» сияқты емтихан кезеңі
басталар алдында хабарландыру бағанында тестілеуді тапсыру туралы хабарлама ілінеді.

Егер тест тапсыру кезінде жарық, компьютер т.б. өшіп қалса не істеу керек?
Жауап: Скрининг жасау, бейнеге жазу, яғни тестілеуді қайта тапсыруға өтініш
жазу үшін қажет дәлелдемелерді тіркеу.
Мұндай жағдайлардан кейін кімге өтініш жазу қажет?
Жауап: Академиялық мәселелер бойынша проректор Идрисова Э. К.
Платонуста тестілеуді қайдан көруге болады?
Жауап: Оқу аудиториясында.

АБАЙЛАҢЫЗ!
Егер алдын ала сұрақтарды қарау үшін және білу ниетімен, тестілеу тағайындалған
пәнге бассаңыз, тестілеу автоматты түрде басталады және сіз уақытыңызды жоғалтасыз,
яғни тестілеуді сәтсіз аяқтайсыз. Сізге осындай іс-әрекеттерді жасамауға кеңес береміз,
өйткені біздің басты міндетіміз сізге қашықтықтан сапалы білім беруді қамтамасыз ету
болып табылады.
ҰСЫНАМЫЗ!
Сіздің оқу процесіңізге қатысты барлық хабарларды білу үшін сіздің білім беру
бағдарламаларыңыздың әдіскер мамандарымен үнемі байланысты болуыңызды
сұраймыз.
Ұлболсын Беріккызы – «Экономика, бизнес және басқару» БББ әдіскер маманы
Тел.: +7 775 435 88 01
Нұргүл Серікқызы– «Инжиниринг» БББ әдіскер маманы
Тел.: +7 707 628 22 83
Рабианур Селви – «Құқық» БББ әдіскер маманы
Тел.: +7 708 490 01 95
Айгүл Абитай – «Дизайн» БББ әдіскер маманы
Тел.:+7 747 778 87 96
Айгерим Айдарова – «АТжС» БББ әдіскер маманы
Тел.:+7 777 339 55 67
Ізгі ниетпен, Білім беру порталының жүйелік администраторы Қалдыбаев Исламбек
Тел.: +7 776 616 66 00
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Алдын ала дайындалу үшін тест тапсыру кезеңі туралы қайдан білуге болады?
Жауап: Академиялық күнтізбеден.

