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1. Загальні положення
1. Конкурс на кращого студента Сумського державного університету
проводиться серед усіх студентів університету денної форми навчання.
2. Метою конкурсу є підвищення якості успішності, активізація наукової,
суспільної та громадської діяльності студентів університету, створення
атмосфери творчого співробітництва і суперництва серед студентів факультетів.
3. Конкурс оголошується на початку навчального року і триває до травня.
Підсумки конкурсу підводяться у травні.
4. На факультеті (інституті) виявляється лише один переможець за підсумками
навчального року.
5. Конкурс проводиться на рівні групи, факультету (інституту), а нагородження
переможців відбувається на рівні університету.
6. Положення вступає в дію з 01.09.08. за результатами весняної сесії.
2. Умови конкурсу
Проведення конкурсу та визначення переможців на факультеті (інституті)
здійснюється колегіально деканатом, органами студентського самоврядування та
профспілковим бюро студентів факультету (інституту) шляхом обробки та
обговорення даних претендентів на вченій раді факультету (інституту).
Відбір кращого студента факультету (інституту) здійснюється за такими
обов’язковими критеріями:
1. Середній бал успішності студента за результатами останніх п’яти сесій
не менше 4,75 балів (для випускників коледжу – 2 сесії та середній бал атестату)
2. Наукові публікації студента, участь у наукових конференціях, семінарах,
симпозіумах, олімпіадах.
3. Активна позиція студента у громадському житті факультету (інституту)
та університету, робота в органах студентського самоврядування.
Додаткові критерії:
4. Участь студента в культурно-масових заходах та спортивних змаганнях
різних рівнів.
5. Наявність іменних стипендій, дипломів, грамот з різних конкурсів та
змагань.

Поточну організаційну роботу з проведення конкурсу здійснює
студентське самоврядування факультетів.
Інформація про хід та підсумки проведення конкурсу висвітлюється в
газеті «Резонанс» та на офіційному веб-сайті університету.
3. Нагородження переможців
1. За підсумками конкурсу від кожного факультету (інституту) визначається
переможець, якому присвоюється звання «Кращий студент СумДУ».
2. Заступник декана факультету з виховної роботи разом із студентським
деканом факультету (інституту) на основі протоколу засідання вченої ради
факультету готує подання на відзначення та преміювання студентів-призерів
конкурсу факультету (інституту) затверджується наказом ректора.
3. Особи, що здобули звання «Кращий студент університету» нагороджуються
грамотами, а їх фотографії розміщують на стенді «Кращі студенти СумДУ» та на
сайті університету. Мають право на навчання по індивідуальному графіку;
позачергове обслуговування в бібліотеці університету; призначення щомісячних
надбавок до стипендії. (Згідно положення «Про порядок використання коштів,
передбачених на виплату стипендії, для надання матеріальної допомоги та
заохочення» п. 2 п.п. 5).
Розглянуто та затверджено на засіданні вченої ради університету, протокол
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