Пропозиції
Факультету фізичної культури та спорту
Щодо процедури нарахування стипендій
1.Нарахування стипендій здійснювати згідно з рейтингом, який
складається

студентським

навчальних

досягнень

самоврядуванням

студента

з

факультету

кожного

на

навчального

підставі
предмета

(дисципліни) протягом навчального семестру по кожному факультету, курсу,
спеціальності, з урахуванням участі у спортивній і науковій діяльності та
громадському житті факультету та університету.
2.Рейтинг успішності (за 100 бальною системою) формується за
середнім балом семестрового контролю з усіх предметів (дисциплін), які
передбачені навчальним планом протягом останнього навчального семестру.
При цьому складова успішності рейтингу складає 90% рейтингового бала.
3.Додаткові бали за спортивну, наукову або громадську діяльність
становлять 10%

рейтингового бала і додаються до рейтингу успішності.

Розмір додаткових балів визначається в залежності від досягнень студента та
нараховується за напрямами діяльності.
3.1.Спортивна діяльність(max=3):
- 3 б.-призер міжнародних змагань та Олімпійських ігор;
- 2,5 б.-учасник міжнародних змагань, Олімпійських ігор та призер
всеукраїнських змагань;
- 2 б.-виконання нормативу майстер спорту міжнародного класу;
- 1,5 б.-учасник міжнародних та всеукраїнських змагань;
- 1,5б.-виконання нормативу майстер спорту(МС);
- 1 б.- виконання нормативу кандидат у майстри спорту (КМС);
- 0,5 б.-виконання нормативу I дорослого розряду, призери обласних
змагань.
3.2.Наукова діяльність(max=4):
- 4 б.- призер міжнародних науково олімпіад;

- 3 б.-учасник міжнародних науково-практичних конференцій та
міжнародних олімпіад;
- 2 б.- призер всеукраїнських олімпіад;
-1 б.- учасник всеукраїнських науково-практичних конференцій.
3.3.Організаційна та громадська діяльність(max=3):
- 3 б.- Голова студентської ради університету,голова профкому
первинної профспілкової організації студентів університету;
- 2.5 б.- член студентської ради університету, голова студентського
наукового товариства університету;
- 2 б.- голова студентської ради факультету, голова профкому
первинної

профспілкової

організації

студентів

факультету,

голова

студентської ради гуртожитку;
- 1,5 б.- член студентської ради факультету, член профбюро
факультету, член студентської ради гуртожитку, голова студентського
наукового товариства факультету;
- 1 б.- волонтерська та благодійна діяльність.
4.До рейтингу включаються всі студенти, які навчаються на одному
факультеті і не мають заборгованостей з будь-якого навчального предмету
(дисципліни) на момент завершення семестрового контролю.
5.Ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за
результатами семестрового контролю має становити 45% фактичної кількості
студентів денної форми навчання, які навчаються за певною спеціальністю
станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового
контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів.
6.Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у
рейтингу, є однаковою для студентів денної форми навчання на одному
факультеті.
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