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1. Загальні положення

З метою відзначення успіхів та досягнень, що пов’язані з діяльністю
Сумського державного університету, відзначення осіб та багаторічну та сумлінну
працю в університеті та з нагоди ювілейних дат чи професій свят, для окремих
структурних підрозділів, працівників, студентів, а також осіб, що не працюють
в університеті та сторонніх організацій даним Положенням запроваджується
порядок висунення та нагородження їх Почесною грамотою СумДУ.
2. Основні вимоги та порядок розгляду кандидатур щодо нагородження
Почесною грамотою СумДУ
2.1. Почесною грамотою СумДУ можуть бути нагородженні:

окремі структурні підрозділи та працівники університету, що досягли
значних успіхів за різними напрямками діяльності СумДУ, зокрема в науковопедагогічній, громадській, фінансово-господарській діяльності, внесли вагомий
внесок у підготовку науково-педагогічних кадрів, впровадження сучасних
методів навчання, виховання
молоді, підвищення
кваліфікації
та
перепідготовки спеціалістів, за досягнення у фундаментальних та наукових
дослідженнях, за багаторічну і сумлінну працю та у зв’язку з ювілейними
датами чи професійними святами тощо;

студенти університету за значні успіхи в навчанні, в науковій, громадській
діяльності, за спортивні та спортивно-масові досягнення, тощо;

інші організації та особи, що не працюють в університеті, які внесли
значний вклад в розвиток та становлення СумДУ, піднесення його
авторитету, сприяли розвитку співробітництва університету з іншими
установами та організаціями тощо.
2.2. Рекомендація кандидатур (організацій) щодо нагородження Почесною
грамотою СумДУ проводиться на підставі характеристики-подання за підписом
керівника структурного підрозділу на ім’я ректора університету. В окремих
випадках надається право проректорам університету відповідно до напрямків їх
діяльності безпосередньо вносити на розгляд ректора університету подання щодо
нагородження Почесною грамотою СумДУ. Також ректор університету має
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право за власною ініціативою приймати рішення щодо нагородження Почесною
грамотою СумДУ сторонніх організацій, окремих працівників (студентів)
університету та осіб, що не працюють в університеті.
3. Порядок нагородження та встановлення винагород особам, які
нагороджуються Почесною грамотою СумДУ
3.1. Вручення Почесної грамотою СумДУ проводиться в урочистій обстановці на
загальних зборах, засіданнях або інших зібраннях в університеті чи його
структурних підрозділах.
3.2. Особі, що нагороджується Почесною грамотою СумДУ і працює або навчається
в університеті, відповідним наказом по університету може бути виплачена
одноразова премія у розмірі, що, як правило, не перевищує одномісячної заробітної
плати (стипендії) особи, що нагороджується. Розмір премії визначається ректором
університету.
3.3. У трудовій книжці нагородженого у встановленому порядку робиться запис
про нагородження Почесною грамотою СумДУ з відміткою номера і дати наказу
про нагородження.
Положення розглянуто і схвалено вченою радою університету.
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