Витяг з Правил призначення і виплати стипендій студентам
Київського державного інституту декоративно-прикладного
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
1. Визначення ліміту стипендіатів:
Відповідно до п. 13. Постанови КМУ від 29.12.2016 №1050, «Правил
призначення і виплати стипендій студентам
Київського державного
інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла
Бойчука», ухвалених Вченою радою інститута від 15.02.2017 протокол №08
та затверджених наказом в.о.ректора від 20.02.2017 за №19, перед початком
підведення підсумків семестрового контролю за весняно-літній семестр
2016-2017 навчального року Вчена рада інституту з урахуванням видатків
на стипендіальне забезпечення, визначила однаковий для всіх факультетів,
курсів та спеціальностей
загальний ліміт Стипендіатів - ліміт
стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами
семестрового контролю на основі здобутого студентами рейтингового бала,
включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні.
Загальний ліміт стипендіатів встановлено в розмірі 45 відсотків від
фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за
державним замовленням на факультеті, курсі за спеціальністю станом на
перше число місяця, за датою закінчення семестрового контролю згідно з
навчальними планами.
Ліміт стипендіатів-відмінників складає не більше ніж 5 відсотків
стипендіатів по спеціальності від загального ліміту стипендіатів, яким буде
призначатися академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на
основі здобутого ними рейтингового балу, який становить не менше
ніж 90 балів за умови відсутності балів по семестровому контролю
з дисциплін не менше ніж 81 балів;
Рішення Вченої ради інституту від 26 квітня протокол №11.
2. Розміри
ординарних
результатами навчання:

(звичайних)

академічних

стипендій за

- мінімальні ординарні (звичайні) академічні стипендії -1100 грн.;
- стипендії у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні – 1600 грн.
3. Порядок формування рейтингу успішності студентів інституту для
призначення академічних стипендій
Рейтинги успішності
для призначення академічних стипендій
розраховується для усіх студентів, які навчаються за денною формою
навчання за державним замовленням за кожним факультетом, курсом та
спеціальністю та складаються за результатами семестрового контролю на
підставі показників оцінювання навчальних досягнень:

- підсумкових оцінок з усіх дисциплін (заліків, диференційованих заліків,
іспитів, екзаменаційних переглядів), які входять до навчального плану за
відповідний період згідно із затвердженим графіком проведення контрольних
заходів літньої заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р.:
− захистів курсових робіт (проектів);
- звітів з практики;
- з урахуванням участі у творчій, науковій, громадській, спортивній
діяльності.
4. До рейтингу успішності не включаються студенти, які:
- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового
контролю з будь-якого навчального
предмета (дисципліни) набрали
меншу кількість
балів, ніж визначена у навчальному закладі межа
незадовільного навчання -59 балів;
- станом на перше число місяця, що
настає
після
закінчення
семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну
заборгованість;
- під час семестрового контролю здійснювали повторне
складення
контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;
- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним
планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета
(дисципліни).
5. Рейтинговий бал студента розраховується по формулі R= A+В
де:
A - середньо-арифметична оцінка підсумкових оцінок студента за 100бальною шкалою з усіх навчальних дисциплін, іспитів, екзаменаційних
переглядів, курсової роботи (проекту), практики;
В - додатковий бал за участь у творчій, науковій, громадській, спортивній
діяльності студента в сумі не більше 10 балів;
При цьому складова успішності повинна становити не менше 90
відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що
визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для студентів, які навчаються
на одному факультеті, курсі за однією спеціальністю.
В розрахунок додаткового балу В враховуються:
- додаткові бали за наукову діяльність (публікації у фахових виданнях,
участь у конференціях);
- додаткові бали за творчу діяльність ( за участь та перемоги у конкурсах ,
виставках, перемоги у студентських олімпіадах, участь в мастеркласах);
- додаткові бали за участь у громадському житті ( робота у Профбюро,
Студраді);
- додаткові бали за спортивні досягнення.

Додаткові бали встановлюють з урахуванням рівня досягнень та особистого
внеску студента .
Якщо сума балів студента за участь у творчій, науковій, спортивній
діяльності та громадському житті перевищує визначене вищим навчальним
закладом максимальне значення, то його додатковий бал встановлюється
рівним цьому максимальному значенню – 10 балів.
Сума додаткових балів розраховується на момент закінчення семестру
у відповідності до поточного графіку навчального процесу.
Студент, який претендує на врахування в рейтингу додаткових балів,
надає заяву на ім’я проректора з навчальної роботи з відповідним
проханням та
надає
декану факультету об’єктивну інформацію.
Достовірність додаткових балів підтверджується оригіналами відповідних
підтверджувальних
документів,
які
особисто
надаються
та
передаються методистам деканатів для перевірки та зберігання. Документи
на врахування в рейтингу додаткових балів надаються
на розгляд
стипендіальній комісії інституту. В разі виявлення недостовірної інформації
студент знімається з процедури рейтингування.
У рейтингу успішності студенти, які мають право на отримання
стипендії, впорядковуються за спаданням рейтингового балу. Після чого
визначаються до 45 відсотків осіб, яким буде нарахована стипендія.
У разі
визначення пріоритетності розташування студентів
у
рейтингу для призначення
стипендій,
вища позиція надається
особі
з більшим
значенням складової за навчальні досягнення. При
неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником рішення
ухвалює стипендіальна комісія.
Рейтинговий список студентів
затверджується
стипендіальною
комісією інституту
й
оприлюднюється на офіційному веб-сайті
інституту
не
пізніше ніж через три
робочих дні після його
затвердження.

