РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
ТИМЧАСОВИЙ. 2018-2019р.

1. Фахівець навчального відділу – Шевелєва Т.В. готує основний Наказ
с додатками про проведення всіх Олімпіад, який опубліковує на офіційному
сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця в розділі «Наука»
Наукова робота студентів та
молодих вчених
Всеукраїнська студентська олімпіада.

2. Організацією та проведенням I етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади займаються відповідальні особи за наукову діяльність по кафедрі
(подати звіти/витяги з протоколу про проведення І етапу Олімпіади
до 25 січня 2019 року до 324к. гол.к. Шевелєвій Т.В.).
3. Щодо підготовки до II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади:
3.1. відповідальні особи по кафедрі заповнюють анкети учасників та
заявку викладача, що супроводжує студента на II етап Всеукраїнської
студентської олімпіади;
3.2. на офіційному бланку ХНЕУ ім. С. Кузнеця відповідальна особа
створює супровідний лист та разом з заповненими анкетою і заявкою
відправляють в конверті через відділ діловодства і канцелярії (320к. гол.к) в
базовий вищий навчальний заклад.
3.3. ксерокопії документів обов’язково надаються до навчального
відділу, 324к. гол.к.

ПРИКЛАДИ

Супровідний лист
(офіційний бланк надає відділ
діловодства та канцелярії)

4. Далі від базового вищого навчального закладу надійде відповідь до
відділу діловодства та канцелярії, тобто лист з запрошенням, який буде
відправлений до відповідної кафедри.
5. Після цього відповідальні по кафедрі формують службові записки
для дозволу на відрядження викладачу та студентам та інформують про це
Шевелєву Т.В. з наданням ксерокопій документів.
ПРИКЛАД

*Погодження
із
заступниками
керівника
(проректорами з науково-педагогічної роботи)
Афанасьєвим М.В. - з питань навчальної
роботи,олімпіад, Єрмаченко В.Є. – з питань
міжнародної діяльності та науки,всеукраїнських с
тудентських конкурсів з природничих, технічних
та гуманітарних наук, міжнародних конкурсів,
конференцій, круглих столів, Зимою О.Г. – з
питань молодіжної політики, організаційновиховної роботи та ін.., Лукашевим С.В. – з
питань підвищення кваліфікації, магістратури
державної служби та ін..
** Погодження з навчальним відділом - з питань
навчальної роботи;
*** Погодження з відділом кадрів необхідно, якщо
працівник працює за сумісництвом

6. Після закінчення Олімпіади, відповідальний на кафедрі за наукову
діяльність, формує звіт, в якому буде приведена така інформація, як: назва
олімпіади; ПІБ учасників із зазначеними призовими місцями; ПІБ викладачів,
що супроводжували та викладачів, які готували студентів до Олімпіади. Звіт
(витяг з протоколу) та ксерокопії документів про нагороди надавати в 324к.
Шевелєвій Т.В. для формування узагальнюючого звіту про результати
наукової діяльності.

