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ПОЛОЖЕННЯ 

про Конкурс на здобуття стипендії 

від Університету «КРОК» та Асоціації випускників Університету «КРОК» 

на навчання за спеціальністю «Медсестринство» 

у 2018-2019 навчальному році 
 

 

 

Загальні засади 

 

Конкурс на здобуття стипендії від Університету «КРОК» та Асоціації 

випускників Університету «КРОК» (далі – конкурс) проводиться для 

вступників 2018 року, які подали заяву на навчання в Університеті «КРОК» за 

спеціальністю «Медсестринство». 

Метою конкурсу є просування і розвиток нових навчальних програм 

Університету «КРОК» та підтримка молоді, що прагне здобувати якісну вищу 

освіту в Україні.  

Засновниками конкурсу є Громадська організація «Асоціація випускників 

Університету «КРОК» (далі – АВУ «КРОК») в особі Правління АВУ «КРОК» 

та Університет «КРОК» (далі  - Університет) в особі ректора, Почесного члена 

АВУ «КРОК» Лаптєва Сергія Михайловича. 

Конкурс проводиться згідно чинного законодавства, цього Положення та 

інших рішень засновників. Норми цього Положення не можуть змінюватися  

після оголошення конкурсу. 

 

Стипендія 

 

Під терміном «стипендія» розуміється надання освітньої послуги для 

здобуття вищої освіти на безоплатній основі протягом першого року навчання. 

За результатами конкурсу надається не менше 10 стипендій для 

вступників на І курс та не менше 8 стипендій для вступників на ІІІ курс. 

На період дії стипендії студент втрачає право на отримання знижок 

відповідно до «Положення про надання знижок в Університеті «КРОК» у 2018-

2019 н.р.»  

Засновники конкурсу чи окремі члени АВУ «КРОК» можуть також 

присудити додаткові стипендії. 
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Умови участі 

 

Учасниками конкурсу можуть бути вступники 2018 року за спеціальністю 

«Медсестринство»: 

- на І курс - на основі повної загальної середньої освіти (денна форма 

навчання); 

- на ІІІ курс - з дипломом молодшого спеціаліста – випускників 

медичних коледжів (денна форма навчання), 

які вчасно подали до Приймальної комісії Університету повний пакет 

документів, необхідних для зарахування та особисто заповнили аплікаційну 

форму на участь у конкурсі. 

Учасниками конкурсу не можуть бути іноземні громадяни або особи без 

громадянства. 

При заповненні аплікаційної форми вступник може додати інші 

матеріали, що підтверджують його особисті досягнення. 

Відомості, що зазначаються в аплікаційній формі та інших документах, 

мають відповідати дійсності. Засновники можуть витребувати від учасників 

документальні та інші підтвердження достовірності заявленої інформації. 

Засновники лишають за собою право дискваліфікувати учасника в разі 

виявлення недостовірності заявлених відомостей чи фальсифікації документів. 

 

 

Хід конкурсу 

Початком конкурсу вважається дата, вказана у його оголошені на сайті 

Університету. 

Вступники, які вчасно надали повний пакет документів, після перевірки 

засновниками конкурсу на відповідність їх проголошеним вимогам, отримують 

статус «учасник конкурсу». 

Переможці визначаються за датою заповнення аплікаційної форми, 

подання оригіналів документів до Приймальної комісії Університету, 

заключення договору. 

 

Оголошення результатів 

Результати конкурсу оголошуються не пізніше 18:00 1 вересня 2018 року. 

За результатами конкурсу засновники оформлюють рішення про 

переможців конкурсу і передає його Приймальній комісії Університету. 


