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ПОРЯДОК
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1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про вищу
освіту» та Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 (в редакції Кабінету
Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050), і визначає принципи урахування у
рейтингу участі студентів у громадському житті.
2. Визначені згідно з цим Порядком бали використовуються для розрахунку рейтингу успішності студента, як це визначено у чинних Правилах призначення академічних стипендій в Одеському державному екологічному університеті.
3. Участь у громадському житті студентів університету здійснюється через роботу в:
– Раді студентського самоуправління університету;
– органах профспілкової організації студентів та аспірантів;
– Радах студентського самоуправління в гуртожитках;
– Науковому товаристві студентів;
– Молодіжній організації «Екопростір» (або іншій подібній громадській
організації університету);
– Секторі профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю;
– кафедрах університету.
4. Студентам нараховується така кількість балів за участь у громадському
житті за складовими та видами діяльності:
Таблиця 1
Складова
Захід

Конкурс

Вид діяльності
Організація заходу
Мистецький виступ
Виступ (як лектор, доповідач тощо)
Допомога в організації заходу
Участь у заході
Присутність на заході
Перше місце
Друге місце
Третє місце
Участь у конкурсі

Кількість балів
10
10
10
6
4
2
10
9
8
6

Посада

Голова
Заступник голови
Голови підрозділів
Секретар
Старости груп
Актив
Членство

10
7,5
7
7
5
5
1

Кількість додаткових балів, які будуть використані у відповідності до п.
4.9.2 Правил призначення академічних стипендій в ОДЕКУ для розрахунку
рейтингу успішності студента, не може перевищувати 25.
5. Облік балів, які нараховані певному студенту протягом семестру, здійснюється головами (керівниками тощо) визначених у п. 3 органів та підрозділів
університету, в яких зберігаються протягом календарного року усі документальні підтвердження участі певних студентів у громадському житті університету.
Відповідальність за нарахування балів студентам за участь у заходах і
конкурсах покладається на затверджених розпорядженням по університету або
факультету організаторів цих заходів.
Голови (керівники) визначених у п. 3 органів університету подають для
узагальнення за тиждень до завершення семестрового контролю до відділу з організації виховної роботи університету списки студентів, яким були нараховані
згідно з табл. 1 додаткові бали за участь у громадському житті, із зазначенням
їх прізвища, ім’я, по батькові, групи, в якій вони навчаються, та кількості нарахованих балів.
Відділ з організації виховної роботи університету систематизує списки
студентів з нарахованими балами, оприлюднює їх та подає відповідних деканатів не пізніше двох робочих днів після завершення семестрового контролю, визначеного графіком навчального процесу.

