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1. Загальні положення
1.1.Це Положення встановлює загальний порядок призначення і виплати
іменних стипендій Сумського державного університету, які призначаються з
метою стимулювання творчої активності, наукового пошуку, духовного
становлення молоді.
1.2.Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству,
загальнодержавній та внутрішньоуніверситетській нормативній базі.
1.3.Положення розроблено з урахуванням вимог Постанови Кабінету
Міністрів України від 12 липня 2004 року №882 «Питання стипендіального
забезпечення» (зі змінами).
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2. Основні положення
2.1.Іменні стипендії Сумського державного університету засновуються на
честь видатних науковців, громадських діячів, які зробили значний внесок у
розвиток світової та вітчизняної освіти і науки, розбудову громадського
суспільства, перед усім тих, чий життєвий шлях пов’язаний з Сумщиною і
Сумським державним університетом.
2.2.Іменні стипендії Сумського державного університету призначаються
студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету, за особливі успіхи у навчанні,
участь у науковій, громадській та спортивній діяльності
2.3.Персоніфіковані Положення про іменні академічні стипендії
розробляються інститутами (факультетами) у відповідності до даного
Положення та затверджуються на вченій раді університету. Отримувати
іменні академічні стипендії можуть студенти ІІ –VІ курсів, які мають
середній бал навчання не менше 4,75, є учасниками , призерами олімпіад,
конкурсів, спортивних змагань різних рівнів, мають високі морально-етичні
якості, беруть активну участь у громадському житті закладу. Інші критерії
визначаються кожним положенням окремо.
2.4.Кількість іменних стипендій в інституті (факультеті) визначається, за
узгодженням з ректоратом, рішенням вченої ради інституту (факультету) з
врахуванням чисельності студентів інституту (факультету), які навчаються
за державним замовленням
2.5.Кандидати на отримання іменних стипендій можуть висуватися за
поданням деканатів, кафедр, органів студентського самоврядування,
профспілкової організації студентів, інші. Рішення про призначення іменної
стипендії приймається вченою радою інституту (факультету) та
затверджується наказом ректора.
2.6.Призначення іменних стипендій здійснюється двічі на рік за
результатами семестрового контролю.
2.7.Іменні академічні стипендії призначаються з першого числа місяця, що
настає згідно з навчальним планом, після закінчення семестрового
контролю, на період до визначення результатів наступного семестрового
контролю.
2.8.Іменні стипендії не можуть отримувати студенти, які вже отримують
інші іменні або персональні стипендії, розміри та порядок призначення яких
визначається окремими нормативно-правовими актами.
2.9.Розмір іменної стипендії визначається згідно чинної загальнодержавної
нормативної бази.
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2.10.Нарахування та виплата іменних стипендій проводиться бухгалтерією
університету у межах коштів стипендіального фонду.
2.11.Позбавлення іменної академічної стипендії протягом семестру
здійснюється наказом ректора за умови прийняття відповідного рішення
вченою радою інституту (факультету).
3. Прикінцеві положення
3.1.Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора.
3.2.Зміни та доповнення до даного Положення можуть вноситися наказом
ректора або наказом ректора за рішенням вченої ради університету. В
такому ж порядку Положення скасовується.
3.3.Визначити таким, що втратило чинність «Положення про встановлення
іменних стипендій Сумського державного університету», затверджене
вченою радою 16 вересня 2004 року, протокол №2.
3.4.Контроль за виконанням даного Положення покладається на Голову
стипендіальної комісії – проректора з науково-педагогічної роботи та
організації позанавчальної діяльності, Голів стипендіальних комісій
інститутів (факультетів) – заступників директорів інститутів (деканів
факультетів ) з навчально-організаційної роботи.
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