Дрогобицький Ьерж&вний педагогічний університет
імені Івана Франка

Профком студентів
Студентське самоврядування

К он курс
"С т у д е н т
р о ку —
2017"
Шановні студенти!
Якщо ви впевнені у собі, якщо ви маєте досягнення
у науковій, громадській, спортивній, мистецькій роботі,
тоді конкурс ”Студент року - 2017 " —для вас!
Спробуйте себе у номінаціях:
1.Студент - науковець;
2.Студент - соціальний педагог;
3.Студент - митець;

4.Студент - журналіст;
5.Студент - спортсмен;
6. Студент - громадській діяч;

Переможці нагороджуються спеціальними дипломами,
грошовими преміями або цінними призами,
які будуть вручатися 16 листопада на урочистій церемонії
присвяченій Міжнародному Дню Студента
Анкети можна отримати у деканатах, голів профбюро та студентських деканів
факультетів (інститутів) і
в профкомі студентів
Анкети приймаються до 07листопада 2017року за адресою:
м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 29. Профком студентів, каб. №13. тел.: 41-03-27

ПРАВИЛА ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ
«СТУДЕНТ РОКУ- 2017»
1. Анкета заповнюється українською мовою в одному примірнику та підписується
анкетованим. До документів додається довідка з місця навчання про те, що анкетований
дійсно є студентом, або ксерокопія студентського квитка чи залікової книжки, із
зазначенням форми навчання. Довідка має бути в поточному семестрі.
2. Зазначенні в анкеті досягнення потребують документальних підтверджень, які необхідно
подати разом із заповненою анкетою. В усіх документах прізвище учасника Конкурсу
необхідно підкреслити кольоровою ручкою або фломастером. До уваги журі беруться
досягнення за останні 12 місяців. Підтверджуючі документи повертаються студентові після
завершення конкурсу.
3 . ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ В НОМІНАЦІЯХ
Науковець (у галузі як гуманітарних, так і природничих наук):
• публікації наукових статей;
• доповіді на наукових конференціях, форумах, симпозіумах, конгресах та ін.; участь у
конкурсах і олімпіадах;
• участь у роботі з грантами.
Соціальний педагог (виховник)
• стаж роботи у закладах освіти;
• конкретна робота з питань виховання;
• досягнення у виховній роботі;
• волонтерська діяльність.
Митець:
• участь у виставках, конкурсах, виставах та ін.;
• персональні презентації, імпрези;
• здобуті звання;
• опубліковані твори та інше.
Журналіст:
• публікації статей, заміток, повідомлень у пресі,
• участь у радіо та телепередачах, у тому числі авторських,
• співпраця в ЗМІ тощо.
Спортсмен:
• спортивний розряд та звання;
• здобуті досягнення на змаганнях;
• участь у збірних командах.
Громадський діяч:
• участь у заходах, з'їздах, форумах;
• членство в громадських організаціях, партіях, рухах;
• посада в громадських, партійних організаціях.
4. Організаційний комітет та журі Конкурсу залишає за собою право НЕ РОЗГЛЯДАТИ
анкети, подані не за формою, або такі, що містять неповну обов’язкову інформацію. Не
будуть враховуватися непідтверджені відомості.
5. Документи (анкети з підтвердженням) мають бути надані безпосередньо до Оргкомітету
Конкурсу (в робочі дні з 10:00 до 17:00 год.)
Документи приймаються з дня оголошення Конкурсу до 0 7 листопада 2017р. включно.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНКУРСУ:
82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 29.
Профком студентів ДДПУ імені Івана Франка, каб. №13.

