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ПОЛОЖЕННЯ
про «Конкурс ідей оновлення дизайну простору СумДУ»
І. Загальні положення.
1.1. Положення про «Конкурс ідей оновлення дизайну простору СумДУ» (далі −
конкурс) визначає єдині вимоги щодо визначення оригінального рішення щодо дизайну
внутрішнього і зовнішнього простору університету.
1.2. Конкурс проводиться з метою створення сучасного креативного та комфортного
простору для всіх учасників освітньо-наукового процесу, залучення максимальної
кількості учасників до розробки оригінального рішення щодо дизайну внутрішнього і
зовнішнього простору СумДУ, а також відповідає завданням формування корпоративної
культури, шанобливого ставлення до закладу вищої освіти, виховання особистості з
активною соціальною позицією, підтримки естетичного іміджу університету.
1.3. У конкурсі можуть брати участь співробітники закладу та особи, що навчаються
у СумДУ.
1.4. Роботи на конкурс приймаються щодо будь-якої частини кампусів СумДУ, будьяких приміщень, у тому числі навчальних, коридорів, рекреацій, переходів, фасадів,
територій кампусів тощо. При цьому відповідними структурами університету може бути
опубліковано перелік пріоритетних об’єктів, щодо яких пропозиції створення / оновлення
приймаються першочергово, що не виключає будь-які інші пропозиції.
ІІ. Етапи проведення конкурсу.
2.1. Конкурс триває протягом навчального року; підсумки підводяться щонайменше
двічі на рік – у листопаді та березні.
2.2. Роботи учасниками можуть бути подані в будь-який час протягом року і можуть
бути подані повторно за умови суттєвого доопрацювання.
ІІІ. Вимоги до конкурсних робіт.
при розробці рішень щодо оновлення внутрішнього і зовнішнього простору
СумДУ варто враховувати традиції та місію університету, а також особливості
розташування об’єктів, оновлення чи створення яких пропонується;
участь у конкурсі беруть тільки авторські роботи, відповідників яким немає у
відкритих джерелах (зображення, завантажені з фотостоків, не приймаються);
конкурсні роботи можуть бути створені як за допомогою графічних програм,
так і за допомогою інших графічних засобів (якщо зображення створюється від руки − на
конкурс надсилається його сканована копія);
технічні вимоги: графічний файл має бути не менше 500 х 500 пікселів,
розміром не більше 300 КБ у електронному вигляді (формат png або jpg);
конкурсні роботи, які не відповідають умовам конкурсу, або оформлені з
порушенням встановлених вимог, до участі у конкурсі не допускаються.
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ІV. Порядок подачі конкурсних робіт.
4.1. Роботи надсилаються на електронну адресу: info@mcac.sumdu.edu.ua.
У темі листа вказується назву конкурсу.
Конкурсні роботи може надсилати як один автор, так і авторський колектив. Автор
чи авторський колектив можуть надсилати роботу за декількома напрямкам. Кількість
надісланих робіт не обмежується.
4.2. До конкурсних робіт обов'язково додаються відомості про автора/ авторів, що
включають: прізвище, ім'я, по батькові, електронну адресу, контактний телефон, номер
групи та назву факультету / інституту для осіб, що навчаються; назву структурного
підрозділу – для співробітників СумДУ.
4.3. Конкурсні роботи, подані на конкурс, не повертаються і не рецензуються.
V. Порядок визначення переможця конкурсу.
5.1. Наказом ректора створюється оргкомітет конкурсу.
5.2. Після завершення прийому робіт, на визначеному оргкомітетом етапі конкурсу,
у домені sumdu.edu.ua створюється відповідна форма, де оргкомітет презентує всі роботи
та організовує голосування. Посилання на зазначену форму поширюється на сторінках
СумДУ у соціальних мережах, після чого усі охочі висловлюють свої вподобання щодо
ідей, шляхом Інтернет-голосування. З однієї IP-адреси дозволяється віддати один голос за
одну конкурсну роботу.
5.3. Після завершення голосування роботи ранжуються залежно від набраної
кількості голосів. За рішенням оргкомітету роботи можуть бути розділені за номінаціями.
Оргкомітетом визначається кількість лауреатів в цілому або за номінаціями.
5.4. Про визначення і нагородження переможців та лауреатів видається відповідний
наказ ректора, після чого інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на
сторінках СумДУ у соціальних мережах.
5.5. Рішення щодо впровадження ідей переможців конкурсу з їх доопрацюванням (за
необхідності) приймається ректором.
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