
Положення про конкурс
«Кращий агробізнес проект»

1. Загальні положення

1.1. Дане положення визначає цілі, задачі та порядок проведення конкурсу «Кращий агробізнес проект» (далі - 
Конкурс);

1.2. Організатором конкурсу є ТОВ «Седна-Агро» (м.Монастирище) в тісній співпраці з Уманським національним 
університетом садівництва;

1.3. В конкурсі можуть брати участь студенти денної форми навчання, які навчаються в Уманському 
національному університеті садівництва.

1.4. Інформація щодо строків, умов проведення Конкурсу буде розміщена  на дошках об’яви в приміщені 
університету.

2. Мета та завдання конкурсу

2.1. Мета та завдання конкурсу - пошук, добір та підтримка найбільш обдарованих і цілеспрямованих студентів 
УНУС, які вмотивовані за допомогою практичних та активних проектів зробити внесок до власного професійного 
розвитку;

2.2. Завдання конкурсу - визначення найкращого, практично-орієнтованого проекту у галузі агробізнесу.

2.3. За рахунок реалізації проектів конкурсу підвищити економічну ефективність галузевого бізнесу.

3. Умови участі в конкурсі

3.1. До участі допускаються лише студенти, які навчаються на стаціонарі Уманського національного університету 
садівництва.

4. Порядок участі в конкурсі

4.1. Студент власноруч заповнює заявку на участь по формі Додатку 1 до даного Положення. Заявка для участі 
у конкурсі заповнюються українською мовою. Конкурсна робота, есе (нарис) соціального характеру та відгук 
подаються українською мовою. Заповнену заявку з матеріалами Учасник заносить на кафедру менеджменту 
УНУС; 

4.2. Перелік документів, які подаються на Конкурс: 

4.2.1. Заявка на участь у  Конкурсі – 2012 (Додаток 1);

4.2.2. Самостійна конкурсна робота студента (у 1 примірнику) обсягом не більше 50 друкованих сторінок 
українською мовою у форматі, визначеному організацією організатором (Додаток 2);

4.2.3. Есе (нарис)  соціального характеру на тему: «Світ, Україна, Я», обсягом не більше однієї друкованої 
сторінки. Подача цього есе не є обов’язковою вимогою, але воно буде оцінюватися додатково, якщо пошукач 
планує працевлаштовуватись, або йти на практику за сприяння Програми. 

4.2.4. Копія студентського квитка, або залікової книжки;

4.2.5. Подання документів, що підтверджують соціальну діяльність конкурсанта, не є обов’язковою умовою 
для прийняття документів до участі у конкурсі. Соціальна діяльність пошукача, підтверджена поданими 
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документами, буде оцінюватися додатково.

4.2.6. Цьогорічна фотографія конкурсанта в електронному вигляді.

4.2.7. Електрона версія конкурсної роботи на електронну адресу контактної особи програми m.dekanat@i.ua 
згідно з наведеними нижче сроками;.

4.3. Після завершення строку прийому заявки до розгляду прийматись не будуть; 

4.4. Всі заявки буде розглянуто, та про результати розгляду буде повідомлено організацією-заявником 
електронним листом.

4.5. Після завершення терміну прийому конкурсних робіт, роботи до розгляду не приймаються.

4.6. Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що адміністрація Програми залишає 
за собою право публікації конкурсних робіт (викладу основного змісту цих робіт, або основних їх положень) із 
урахуванням авторських прав власника матеріалів. 

4.7. Матеріали надіслані на конкурс, не повертаються.

4.8. Процедура оцінювання

4.8.1. Підсумком конкурсного добору є визначення переможців конкурсу за сумою оцінок експертів;

4.8.2. Кожну конкурсну роботу незалежно оцінюють троє фахових експертів, згідно до затверджених 
організатором конкурсу критеріїв оцінки. 

Робота оцінюється за такими критеріями:

•	 актуальність дослідження;

•	 оригінальність підходу (характер та ступінь власного внеску в означене питання);

•	 використання сучасних методів дослідження;

•	 новизна отриманих результатів;

•	 достовірність висновків;

•	 прикладний характер;

•	 можливість подальшого застосування результатів роботи.

Загальна оцінка за конкурсну роботу є сумою оцінок, виставлених трьома експертами по кожному з критеріїв.

4.8.3. Оцінка есе (нарису)  соціального характеру здійснюється організатором програми. (Оцінювання 
особистісного потенціалу конкурсанту).

4.8.4. Додаткова інформація за соціальну діяльність конкурсанта – волонтерську діяльність, участь у 
соціальних проектах, тощо. буде корисною при надії на подальшу співпрацю з Програмою.

4.9. Вимоги та визначення учасників етапів конкурсу

4.9.1. До участі допускаються лише ті студенти, які навчаються в Уманському національному університеті 
садівництва та подають документи до уповноваженого представника вищого навчального закладу з контактів 
із Конкурсною програмою.
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4.9.2. До участі у другому етапі допускаються конкурсні роботи всіх зареєстрованих учасників конкурсу.

4.9.3. До участі у четвертому етапі конкурсу (нагородження), допускаються учасники, проекти яких увійшли в 
трійку найкращих.

4.9.4. В разі, якщо конкурсант без поважної причини не з’являється на четвертий етап конкурсу, він 
автоматично виключається з числа учасників конкурсу, а переможцем стає власник наступного за рейтингом 
проекту.

4.9.5. Якщо участь конкурсанта в третьому турі є неможливою у зв’язку з поважними причинами (наприклад, 
через стан здоров’я, участь у міжнародній науковій конференції, стажуванні, тощо), конкурсант зобов’язується 
заздалегідь повідомити адміністрацію Програми про настання таких обставин та надати відповідні документи, 
що їх підтверджують. 

4.10. Визначення  переможців

4.10.1. Переможцями конкурсного добору – вважаються ті 3 конкурсанти, конкурсні роботи яких оцінені 
найвище комісією експертів.

4.10.2. Результати конкурсного добору затверджуються та оприлюднюються на урочистому вечорі.

4.11. Організатор має право в особливих випадках встановлювати додаткові нагороди. 

4.12. Розгляд звернень

4.12.1. Адміністрація Програми не приймає та не розглядає скарги та  апеляції щодо результатів конкурсного 
добору.

4.12.2. Адміністрація Програми не вступає в листування та не пояснює причин низької оцінки роботи, поданої 
на конкурс.

5. Порядок та строки проведення конкурсу.

5.1. Термін проведення конкурсу: з 22 січня по 15 лютого 2013 року.

22.01 - 24.01 - проведення роз’яснювальної кампанії щодо умов конкурсу, підписання договору з УНУС;

22.01 - 24.01 - реєстрація заявок на участь в конкурсі;

25.01 - 11.02. - написання конкурсних робіт;

12.02 - 15.02. - перевірка експертами конкурсних робіт;

15.02. - оголошення результатів конкурсу, нагородження дипломами, вручення призів переможцям.

5.2. Організатори конкурсу вправі вносити зміни в умови проведення конкурсу в будь-який час до дати 
закінчення строку подачі заявок на участь в Конкурсі.

5.3. Результати конкурсу будуть оголошені на урочистому вечорі, присвяченому завершенню конкурсу.

                   Яровий О.С.
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