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Про започаткування внутрішньоуніверситетських грантів
на розроблення суспільно
значущих веб-проектів

Сучасні веб-технології дозволяють забезпечувати у відповідному форматі трансфер
знань у відповідь на попит суспільства на своєчасне отримання освітніх та наукових послуг,
суспільно-політичної, економічної, науково-популярної інформації тощо. Web-система
СумДУ наразі складається з більше 150 публічних веб-ресурсів здебільшого внутрішньоуніверситетського значення. У той же час створення веб-проектів загальнонаціонального або
міжнародного масштабу дозволить СумДУ більш повно реалізувати свою суспільну місію,
підвищити якісні показники власної діяльності, авторитетність у суспільстві та, як наслідок,
позиції в національних та міжнародних рейтингах, де важливими індикаторами є цитованість
веб-ресурсів університету та оцінки академічних та неакадемічних експертів.
З метою стимулювання студентів та співробітників СумДУ до виконання у межах своєї
навчальної, науково-педагогічної, наукової або адміністративно-управлінської діяльності
суспільно значущих веб-проектів, затребуваних на загальнонаціональному або міжнародному
рівні
НАКАЗУЮ:
1. Започаткувати в СумДУ безстроковий конкурс ідей з метою отримання студентами,
викладачами, науковцями та іншими категоріями працівників внутрішньоуніверситетських грантів на розроблення веб-проектів у відповідності до наступних
головних критеріїв конкурсного відбору: затребуваність результатів реалізації ідеї
як безпосередньо в університеті, так і в суспільстві в цілому; сумісність ідеї із місією
і цілями університету; відповідність ідеї та її технічної реалізації ресурсним
можливостям університету.
2. Робочій групі під головуванням проректора з НПР Любчака В.О. із залученням
інших посадових осіб (відповідно до напряму діяльності) проводити експертне
оцінювання поданих ідей, подавати результати на розгляд ректору для оголошення
наказом переможців конкурсного відбору, визначення в наказі умов та обсягів
відповідного фінансування та термінів його надання (як правило, за результатами
пілотного впровадження).

3. Директорам інститутів, деканам факультетів, директорам технікумів і коледжів
сприяти:
3.1. створенню ініціативних груп з формулювання проектних ідей та заповненню
ними електронної форми опису проектної ідеї за наступної адресою:
http://web.sumdu.edu.ua/ideas;
3.2. на етапі конкурсного відбору – підготовці ініціативними групами плану
реалізації своїх ідей та пропозицій щодо потреб у фінансовому забезпеченні для
розгляду ректором;
3.3. успішному виконанню проектів переможцями конкурсного відбору у визначені
терміни та раціональному використанню ними залучених ресурсів.
4. Начальнику центру вебометрії та веб-маркетингу Фільченко Д.В. проводити
моніторинг виконання проектів, які отримали внутрішньоуніверситетські гранти, та
надавати звіт виконавцям і ректору з метою аналізу доцільності та подальших
алгоритмів продовження грантової підтримки суспільно значущих веб-проектів у
СумДУ.
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