
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Конкурс на здобуття стипендії 

Асоціації випускників Університету «КРОК» у 2019 році 
 

 

Загальні засади 

Конкурс на здобуття стипендії Асоціації випускників Університету 

«КРОК» (далі – конкурс) традиційно проводиться до дня народження 

Університету економіки та права «КРОК» (далі – Університет). 

Метою конкурсу є визнання, заохочення та нагородження студентів 

Університету, які мають високий інтелектуальний рівень, значні особисті 

досягнення та демонструють потенціал розвивати спільноту випускників і 

підтримувати Університет у майбутньому.  

За результатами конкурсу надається не менше двох стипендій Асоціації 

випускників Університету «КРОК». 

Засновником конкурсу є Громадська організація «Асоціація випускників  

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

Конкурс проводиться згідно чинного законодавства, цього Положення та інших 

рішень засновника. Засновник конкурсу не може змінювати умови конкурсу 

після його оголошення. 

 

Стипендія 

Під терміном «стипендія» розуміється винагорода у формі премії, що 

виплачується одноразово студенту Університету. Розмір стипендії визначається 

засновником конкурсу для кожного переможця окремо. Відрахування податку з 

доходів фізичних осіб здійснюють організатори конкурсу. 

Засновник чи окремі члени АВУ «КРОК» також можуть присудити 

учасникам додаткові призи та нагороди - в матеріальній і нематеріальній 

форми. 

 

Умови участі 

Учасниками конкурсу можуть бути студенти Університету (починаючи з 

другого курсу) та студенти випускних курсів Коледжу економіки, права та 

інформаційних технологій (далі – Коледжу) денної форми навчання, які мають 

активну життєву позицію та значні особисті досягнення в науці, громадському 

житті, спорті, розвитку студентства або інших сферах - в Університеті та за 

його межами. 



Для участі у конкурсі необхідно до 26 квітня 2019 року подати 

засновнику конкурсу наступні матеріали: 

1) заявку, заповнену за визначеною формою; 

2) резюме особистих досягнень; 

3) довідку про відсутність академічної заборгованості, видану 

Студентським офісом або деканатом Коледжу; 

4) не менше двох рекомендаційних листів - від співробітників 

Університету або одного співробітника і одного члена АВУ «КРОК» - 

за формою, визначеною засновником конкурсу, із зазначенням 

наукового ступеня, вченого звання, посади та контактних даних особи, 

що дає рекомендацію;  

5) мотиваційний лист «Чому саме мене варто обрати Стипендіатом АВУ 

«КРОК». 

Подаючи заявку на участь у конкурсі, студент може також додати інші 

матеріали, в тому числі такі, що підтверджують значні особисті досягнення. 

Відомості, що зазначаються в заявці та резюме досягнень, мають 

відповідати дійсності. Засновник може витребувати від учасників 

документальні та інші підтвердження достовірності заявленої інформації. 

Засновник лишає за собою право дискваліфікувати учасника в разі виявлення 

недостовірності заявлених відомостей чи фальсифікації документів. 

 

 

Хід конкурсу 

Студенти, які вчасно надали повний пакет документів, після перевірки 

засновником конкурсу на відповідність їх проголошеним вимогам, отримують 

статус «учасник конкурсу». 

Учасники конкурсу запрошуються на відкрите засідання Правління АВУ 

«КРОК», де вони мають презентувати членам АВУ «КРОК» та запрошеним 

гостям і партнерам себе та свої досягнення, а також (за бажанням) свою 

проектну ідею (в соціальній, освітній, екологічній або бізнес сфері), яка у 

подальшому могла би бути реалізована АВУ «КРОК», в т.ч. і за участю 

конкурсанта. Форма подання проектної ідеї визначається засновником 

конкурсу. 

Презентація має здійснюватись особисто. Для презентації дозволяється 

залучати інших осіб та застосовувати технічні засоби.  

 

Визначення переможців 

Оцінювання презентацій, досягнень учасників конкурсу, їх проектних 

ідей та потенціалу щодо розвитку спільноти випускників і підтримки 

Університету здійснюють члени АВУ «КРОК».  

За результатами такого оцінювання засновник конкурсу приймає рішення 

про надання стипендій, яке оголошується під час урочистої церемонії вручення  

стипендій АВУ «КРОК». 


