Конкурс серед студентів «Розумним Бути Модно»
Доводимо до відома студентів Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця про початок всеукраїнського конкурсу
«Розумним Бути Модно». Учасниками цього конкурсу мають змогу стати всі
студенти та абітурієнти ХНЕУ ім. С. Кузнеця. До змагання можуть
долучатися студенти всіх курсів та факультетів, заочної або денної форма
навчання, контрактної основи чи державного замовлення. Переможці даного
конкурсу отримують стипендії на оплату навчання в розмірі:
1-е місце – грошовий грант на оплату річного навчання;
2-е місце – грошовий грант на оплату навчання за 6 місяців;
3-є місце - грошовий грант на оплату 3 місяців навчання.
*Студенти державного замовлення в разі перемоги отримають гранти у
вигляді стипендій, відповідно до оплати навчання на курсі.
Правила та вимоги конкурсу «Розумним Бути Модно»
Суть конкурсу полягає в написанні студентами невеликої наукової роботи на
тематику:
«Україна: проблеми та напрямки їх вирішення на шляху до інтеграції в ЕС»
Предмет дослідження конкурсантам пропонується обрати самостійно,
виходячи з актуальності питання та відповідності його до головної теми.
Робота повинна мати дослідницький характер та бути виконана в формі есе.
Допускається вільне викладення матеріалу з обов’язковою наявністю
формулювання питання, відображення пропозицій щодо вдосконалення чи
вирішення предмету дослідження.
Досліджувати питання пропонується за напрямками:
Економіка;
Менеджмент;
Маркетинг;
Психологія;
Політологія;
Журналістика.
Есе має відображати особисте ставлення конкурсанта до проблематики, тому:

З метою запобігання копіювання матеріалів з відкритих джерел, надіслані
роботи будуть проходити перевірку унікальності. Рекомендовані значення
унікальності та рерайтингу - >85%.
Ознайомитися більш детально з інформацію щодо правил написання,
оформлення та змісту робіт - за посиланням.
Виконані
роботи
надсилаються
для
оцінювання
education@likar.info, з поміткою у темі «На Конкурс».
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пошту

Терміни проведення конкурсу:
Конкурс стартує з 27.05.2019.
Прийом конкурсних робіт розпочинається 25.06.2019 р.
Deadline – 30.09.2019 р.
Оцінювання конкурсних робіт експертною радою - до 20.10.2019.
Оголошення переможців – 23.10.2019 року.
Конкурс «Розумним Бути Модно» проводиться за ініціативи міжнародної
компанії «Open Media Group» та за партнерської підтримки:
likar.info - Інформаційний портал про здоров'я та медицину;
e-kvytok.kiev.ua - Сервіс продажу авіаквитків, жд квитків, автобусних
білетів;
uaua.info - Інформаційний портал для батьків про дітей;
nadra.com.ua - Сервіс підбору кредитів онлайн, мікрокредитів.

