Бали призначаються студентам за такі досягнення у науковій,
науково-технічній, громадській та спортивній діяльності:
Документи, що
Кількість
Досягнення
підтверджують
балів
досягнення
1
2
3
1.
Участь у наукових конференціях, Сертифікат про участь
семінарах:
або тези доповідей
20
конференції або
програма конференції
2. Призове місце на ІІ турі Всеукраїнських
студентських олімпіад, на Всеукраїнському
Наказ МОН України
конкурсі науково-дослідних робіт студентів,
100
або
сертифікат
або
Всеукраїнському студентському турнірі,
диплом
міжнародній олімпіаді або турнірі
3. Призове місце на І турі Всеукраїнських
студентських олімпіад, на регіональному Сертифікат або диплом
конкурсі науково-дослідних робіт студентів
4. Публікація статті
– у виданні, що індексується системами
Ксерокопія статті
SCOPUS та/або Web of Science,
– в іншому науковому виданні
5. Включення до складу національної,
Наказ, свідоцтво,
параолімпійської, юніорської, студентської інший підтверджуючий
збірної команди України
документ
6. Виступ на офіційних міжнародних
Наказ, свідоцтво,
спортивних змаганнях
інший підтверджуючий
документ
7. Виступ на офіційних Всеукраїнських (у
Наказ, свідоцтво,
тому числі студентських) змаганнях
інший підтверджуючий
документ
8. Виступ на обласних змаганнях
Наказ, свідоцтво,
інший підтверджуючий
документ
9. Отримання звання
– майстер спорту України міжнародного
Посвідчення, інший
класу,
підтверджуючий
– майстер спорту України,
документ
– кандидат у майстри спорту України
10. Включення до складу збірної команди
Наказ, свідоцтво,
університету
інший підтверджуючий
документ

50

100
60
100

100

60

30

100
80
50
30

11. Успішна робота в якості організатора,
координатора загальноуніверситетських та
факультетських
освітніх,
наукових,
соціальних, гуманітарних та культурних
проектів (таких, як Харків’яни на фронтах
АТО, День донора, День захисту від СНІДу,
Ніч науки, турніри та олімпіади школярів,
Karazin Student’s Card, День випускника,
Тиждень
першокурсника,
Красуня
університету, Містер університет, Аlmamater, Каразінський зимовий бал, робота в
газеті Харківський університет тощо)
12. Успішна робота в якості організатора
моніторингу якості освітнього процесу, який
проводиться
Студентською
радою
університету та студентськими радами
факультетів (навчально-наукових інститутів)
13. Успішна робота в якості організатора,
координатора заходів із реалізації соціальноекономічних прав студентів (таких, як
забезпечення пільгового проїзду студентів у
метрополітені;
допомога
оформлення
житлових субсидій)
14. Успішна робота в якості організатора,
координатора заходів із покращення умов
проживання у гуртожитках (таких, як
обладнання
та
координація
роботи
спортивних кімнат; організація і проведення
конкурсу на кращу кімнату гуртожитків
студмістечка; організація Спартакіади
гуртожитків, проведення рейдів-перевірок
із питань дотримання Правил внутрішнього
розпорядку у гуртожитках; проведення
господарських,
ремонтних
робіт
у
студмістечку,
організація
заходів
з
ефективного
енергозбереження
в
гуртожитках тощо)
15. Лідер громадського руху університету,
який представляє інтереси студентів у
Всеукраїнських,
регіональних
або
міжнародних об’єднаннях
16. Успішна робота в якості організатора,
координатора освітніх, наукових, творчих і
громадських заходів на регіональному,
всеукраїнському рівнях

Сертифікат, виданий
Студентською радою
університету та/або
первинною
профспілковою
організацією студентів,
аспірантів і докторантів
університету

50

Сертифікат, виданий
Студентською радою
університету

40

Сертифікат, виданий
первинною
профспілковою
організацією студентів,
аспірантів і докторантів
університету

50

Сертифікат, виданий
Студентською радою
студмістечка

50

Свідоцтво, інший
підтверджуючий
документ

40

Сертифікат, диплом

30

