
































Додаток 6
зі змінами, внесеними 

рішенням Вченої ради Університету 
26 січня 2017 р. (протокол №1)

Введено в дію
наказом № 62 від “08” лютого 2017 р.

Умови проведення Конкурсу «Лідер року»

1. Конкурс  «Лідер  року»  проводиться  за  результатами  рейтингів
науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету Грінченка.

2. У конкурсі можуть брати участь викладачі, основним місцем роботи
або навчання (аспіранти, докторанти) яких є Університет.

3. Особи,  які  займають  адміністративні  посади  згідно  з  Законом
України  «Про  вищу  освіту»  (ректор,  проректори,  директори/декани)  не
можуть брати участь у конкурсі.

4. Кількість  переможців  за  найвищі  досягнення  у щорічному
рейтинговому  оцінюванні  професійної  діяльності  науково-педагогічних,
педагогічних  і  наукових  працівників  Університету  визначається  наказом
ректора.

5. Переможці  нагороджуються  дипломами  та  одноразовими
грошовими преміями, розміри яких встановлюються наказом ректора.

6. По  закінченню  вищевказаного  терміну  науково-педагогічний,
педагогічний чи науковий працівник може знову претендувати на це звання за
умови відповідності основним критеріям, за якими формується рейтинг.
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