Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________ Декан факультету
(Директор інституту)

«___»_____________2016 р.

КАРТКА
ПІДТРИМКИ БАКАЛАВРА
Конкурсні бали (стобальна система) при вступі на навчання
за профільними програмами підготовки спеціаліста, магістра

Студент __________________________________________________________________________
(П.І.Б.)

Факультет

_____________________________________________________________________

Спеціальність _____________________________________________________________________
(шифр і назва за Переліком 2015)

Вступає на навчання за програмою____________________________________________________
(спеціаліст/магістр - за заявою студента)

Вага
здобутку
(бали)

Здобутки студента

1.1. Здобутки на
рівні університету
1.2. Здобутки на
національному рівні

1. Академічна робота
I- місце
Призер студентської
II- місце
олімпіади (I етап)
III- місце
I- місце
Призер, учасник
II- місце
Всеукраїнської
III- місце
студентської олімпіади

Заохочувальна грамота

1.3. Здобутки на
міжнародному рівні

Призер, учасник
міжнародної
студентської олімпіади

I- місце
II- місце
III- місце
Заохочувальна грамота

4
3
2
10
8
6
2
20
18
16
4

2.Наукова робота
Призер конкурсу
наукових робіт

2.1. Здобутки на рівні
університету

Наукові
публікації

Статті

I- місце
II- місце
III- місце

4
3
2
8

У
фаховому
міжнарод
ному
виданні

Одноосібна

У
фаховому
виданні

Одноосібна

4

У
співавторстві

2

У
нефахово
му
виданні

Одноосібна

3

У
співавторстві

У
співавторстві

4

2

Отримані
бали

Опубліковані в
матеріалах
Тези
міжнародних та
зарубіжних
конференцій
У виданні робіт
молодих учених
Наявність охоронних документів (свідоцтво
на винахід, деклараційний патент та ін.)
2.2. Здобутки на
національному рівні

Призер, учасник
I- місце
Всеукраїнського
II- місце
конкурсу наукових робіт III- місце

1
4
10
8
6
2

Заохочувальна
грамота

2.3. Здобутки на
міжнародному рівні

2

Участь у зарубіжних наукових студентських
конференціях, симпозіумах, творчих
конкурсах (програми, тези, грамоти,

8

сертифікати)

3. Громадська активність
3.1. Участь у роботі студентського
На рівні університету
самоврядування
На рівні факультету
(за рішенням студентської ради)
(інституту)
Інші форми громадської
роботи
4. Досягнення у спорті та мистецьких конкурсах
4.1. Призер студентських спортивних змагань та мистецьких
конкурсів на обласному рівні (грамоти, нагороди).
4.2. Призер спортивних змагань (чемпіонати України, універсіади
України) та мистецьких конкурсів на рівні України (грамоти,
нагороди).
4.3. Учасник міжнародних спортивних змагань та мистецьких
конкурсів (запрошення, накази, грамоти, нагороди).
Загальна кількість балів підтримки

4
3
2

2
3
4

___________________________________________

Середній бал оцінок з додатку до диплома про базову вищу освіту
(з урахуванням оцінки державного іспиту та (або) роботи)
за 100-бальною шкалою з точністю до 0,001

Загальна кількість отриманих балів_________________________________________
Завідувач випускної кафедри ______________________________________________
(назва кафедри, підпис, ПІБ)

Голова студентської ради
(студентського профкому) університету ______________________________________
(підпис, ПІБ)

Студент____________________________________
(підпис, ПІБ)

Дата:

