Затверджено
Директором КУТЕП
ПОЛОЖЕННЯ
про огляд-конкурс «Краща академічна група КУТЕП»
1. Загальні положення
Положення про огляд-конкурс на кращу академічну групу розроблено
відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про організацію
освітнього процесу у Київському університеті туризму, економіки і права
(КУТЕП), Концепції національного виховання студентської молоді КУТЕП та
інших нормативних документів, що регламентують діяльність вищих навчальних
закладів.
Проведення огляду-конкурсу спрямоване на підвищення якості навчальновиховного процесу, є одним із заходів удосконалення навчально-виховної роботи,
оптимізації умов для найбільш повного розкриття творчого потенціалу
студентської молоді КУТЕП.
2. Мета та завдання
2.1. Конкурс на кращу академічну групу проводиться з метою:
- підвищення якості навчання студентів;
- активізації науково-дослідної роботи;
- розвитку суспільної та громадянської діяльності студентів;
- виявлення та підтримки обдарованої і талановитої молоді;
- подальшого розвитку потенціалу та творчих здібностей студентської
молоді;
- залучення студентів до художньо-естетичної та спортивно-оздоровчої
діяльності;
- розвитку духу корпоративізму у студентському середовищі;
- дотримання студентами навчальної дисципліни та норм поведінки.
2.2. Завданнями конкурсу є:
- пошук дієвих форм роботи щодо формування соціально зрілої, морально
і фізично здорової людини, конкурентоспроможного фахівця туристської сфери;
- пропагування кращих взірців співпраці студентів з професорськовикладацьким складом університету з метою отримання професійних знань, умінь
та навичок;
- вивчення, узагальнення та пропагування ефективних форм роботи
студентського самоврядування;
- організація роботи щодо згуртування, професійного спрямування,
правової освіченості, морально-етичного виховання студентської молоді.
3. Умови, порядок і терміни проведення конкурсу
Огляд-конкурс проводиться щорічно протягом поточного навчального року
і завершується підведенням підсумків та визначенням переможців до
Міжнародного дня студентів в наступному навчальному році.
Огляд-конкурс проводиться у 2 етапи:
- до 05 листопада поточного навчального року на кожному факультеті
конкурсною комісією вивчається та узагальнюється досвід роботи академічних

груп за попередній навчальний рік відповідно до розроблених критеріїв,
визначаються переможці на факультеті;
- до 15 листопада поточного навчального року університетська конкурсна
комісія розглядає подання факультетських комісій, вивчає матеріали і узагальнює
досвід кращих груп на факультетах, підводить підсумки огляду-конкурсу за
попередній навчальний рік, визначає кращу академічну групу за попередній
навчальний рік.
Проведення конкурсу серед груп факультету здійснюється конкурсною
комісією. До складу комісії входять:
- голова студентської ради факультету;
- представник студентської ради університету;
- декан факультету;
- завідувачі кафедр.
Обов'язки конкурсної комісії:
- збір та обробка даних про досягнення студентських груп за попередній
навчальний рік;
- оформлення поточної документації у вигляді протоколів засідань
конкурсної комісії;
- підготовка розпорядження декана про нагородження переможців
першого етапу конкурсу на факультеті;
- оформлення подання на студентську групу-переможця першого етапу
конкурсу.
Для підведення підсумків на другому етапі конкурсу в університеті
створюється конкурсна комісія у складі:
- голова студентської ради університету;
- відповідальний за академічний сектор студентської ради університету;
- голови студентських рад факультетів.
- проректор;
- декани факультетів;
- завідувач навчально-методичного відділу;
- завідувач наукового відділу.
4. Присвоєння звання "Краща академічна група студентів КУТЕП"
проводиться наказом ректора (першого проректора) університету на підставі
висновку конкурсної комісії.
4. Оцінка учасників огляду-конкурсу
4.1. Оцінка кращих студентських груп здійснюється у два етапи. За
підсумками конкурсу визначається група-переможниця:
- перший етап - основним критерієм оцінки є середній бал успішності
студентів групи за результатами екзаменаційних сесій (зимової та літньої) та
паспорт студентської групи (додаток 1). Відповідно до розроблених критеріїв
додаються усі отримані групою бали, знімаються штрафні бали, отримана
загальна сума балів ділиться на кількість студентів у групі;
- другий етап - відбір груп здійснюється за загальним підрахунком балів
груп-переможців.

5. Показники оцінки діяльності академічних груп
Підсумки огляду-конкурсу підводяться за такими критеріями відповідно до
паспорта академічної групи:
1. Успіхи у навчальній, науковій діяльності, громадській, культурномасовій та спортивно-оздоровчій роботі:
- середній показник загального рівня успішності за результатами двох
семестрів;
- якісний показник успішності (кількість студентів, що навчаються на
«добре» та «відмінно»);
- участь у наукових конференціях;
- публікація наукових статей, тез доповідей;
- індивідуальна участь у предметних олімпіадах, всеукраїнських наукових
конкурсах та виставках;
- призери всеукраїнських олімпіад та наукових конкурсів;
- учасники кафедральних наукових гуртків.
- участь у благодійних акціях;
- профорієнтаційна робота;
- організація і проведення трудових акцій;
- активна робота в органах студентського самоврядування;
- участь у факультетських та університетських заходах, концертах;
- участь у спортивних секціях та клубах;
- участь у спортивних змаганнях;
- проведення туристичних походів, екскурсій.
2. Порушення внутрішнього розпорядку, норм поведінки
- кількість годин пропущених занять без поважних причин;
- кількість невстигаючих та відрахованих студентів;
- кількість порушень норм внутрішнього розпорядку.
6. Нагородження переможців огляду-конкурсу
6.1. Переможці
факультетських
та
університетського
конкурсів
нагороджуються почесними грамотами, призами та дипломами. Форми заохочень
передбачаються кошторисом на поточний навчальний рік.
6.2. Фотографії переможців розміщується на факультетських стендах та
стендах університету.
6.3. Інформація про хід та підсумки огляду-конкурсу висвітлюється на
сайті університету.

