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ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС
«КРАЩИЙ СТУДЕНТ УНІВЕРСИТЕТУ»
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Конкурс «Кращий студент Університету» - це Конкурсна програма
«Кращий студент України» з нагоди Міжнародного дня студента, яка
проводиться щороку Всеукраїнською молодіжною організацією «Студентська
республіка» під егідою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з
метою визначення та відзначення кращих студентів Університету.
1.2. Основною метою конкурсу є виявлення всебічно розвиненої
студентської молоді, стимулювання підвищення рівня її суспільної активності,
сприяння активної життєвої позиції студентства, формування високих
моральних, етичних і естетичних ідеалів, виховання у студентів високої
навчальної та трудової дисципліни, потреби в постійній самоосвіті, залучення у
науково-дослідну і суспільно-корисну діяльність Університету.
1.3. Завдання конкурсу:
- виявлення та підтримка обдарованої молоді;
- активізація навчально-пізнавальної роботи студентів Університету;
- розвиток і реалізація творчих здібностей студентів;
- сприяння гармонійному розвитку особистості студентів;
- стимулювання зацікавленості студентів до підвищення свого
інтелектуального рівня;
- формування національної свідомості у молоді;
- підвищення рівня професійної підготовки студентів;
- створення умов для самореалізації особистості студентів і
формування у них організаторських навичок, лідерських якостей,
відповідальності за результат своєї праці;
- стимулювання студентів до формування активної громадянської
позиції;
- забезпечення якісного i змістовного студентського дозвілля;
- підвищення ерудиції студентської молоді;
1.4. Конкурс проводиться у 3 номінаціях:
- Кращий студент спеціальності;
- Кращий студент факультету;
- Кращий студент Університету.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
2.1 У конкурсі приймають участь студенти 2-5 курсів денної форми
навчання Державного економіко-технологічного університету транспорту.
2.2. Конкурс проводиться у три етапи:
І етап - для визначення номінації «Кращий студент спеціальності» –
завідувачі кафедр разом з викладачами-кураторами за критеріями оцінювання
готують пропозиції щодо кращого студенту спеціальності та подають деканам
факультетів для розгляду на Вченій раді факультету.
ІІ етап – для визначення номінації «Кращий студент факультету» декани факультетів розглядають наданні завідувачами пропозиції на Вченій
раді факультету та надають Конкурсній комісії згідно критеріям оцінювання
комплексну характеристику студента для затвердження.
ІІІ етап (заключний) - для визначення номінації «Кращий студент
Університету» - Конкурсна комісія визначає кращого студента Університету
та подає на затвердження Ректору Університету для подальшого нагородження.
2.3. Критерії оцінювання
- відмінне навчання та дисципліна;
- здоровий спосіб життя;
- високі результати в студентській науковій роботі (І-ІІІ місця в
Міжнародних, Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах; наявність
опублікованих наукових статей, розробок тощо);
- високі результати в Міжнародних, Всеукраїнських проектах
інноваційної спрямованості (отримані гранти, стипендії тощо);
- володіння іноземними мовами та їх застосування з метою фахової
підготовки (захист курсових робіт іноземною мовою, стажування,
практика за кордоном тощо);
- застосування сучасних комп’ютерних технологій у навчанні та
фаховій підготовці (розробка програм тощо);
- поєднання навчання і роботи за спрямуванням майбутнього фаху;
- досягнення високих результатів у громадському житті факультету,
Університету (староста, член студентської ради факультету, член
Студентського Парламенту);
- участь у колективах художньої самодіяльності, а також у культурномасових заходах групи, факультету, Університету;
- спортивні досягнення (спортивний розряд, призові місця у змаганнях,
участь у командах вищої ліги тощо);
- участь у громадсько-корисній праці (участь у благодійних акціях,
студзагони, благоустрій, прибирання закріпленої території, парку
тощо);
- почуття гумору та винахідливість.

ІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ
3.1. Визначення переможців номінації «Кращий студент Університету»
здійснюється згідно критеріїв оцінювання Конкурсною комісією, яка
затверджується наказом Ректора.
3.2. Рішення Конкурсної комісії фіксується та оформлюється протоколом,
який затверджується наказом Ректора.

IУ. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
4.1. За рішенням Конкурсної комісії Університету переможці та лауреати
номінацій: «Кращий студент спеціальності», «Кращий студент факультету»,
«Кращий студент Університету» за наказом Ректора відзначаються дипломами
та мають пріоритетне право щодо висунення їх на іменні стипендії, отримання
рекомендацій для подальшого навчання в магістратурі та аспірантурі.
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