«Погоджено»
Голова Студентського парламенту
Погребищенського медичного коледжу
________________ Блажчук О.
« » січня 2016 року

«Затверджую»
Директор Погребищенського
медичного коледжу
______________ Гаврилюк О.Ф.
« » січня 2016 року

Положення
про огляд-конкурс академічних груп
Погребищенського медичного коледжу
1. Огляд – конкурс академічних груп Погребищенського медичного
коледжу (далі – Огляд-конкурс) проводиться з метою активізації
навчальної, громадської, науково-пошукової діяльності студентів;
запровадження в діяльність студентського колективу здорової
конкуренції; визначення рейтингу академічних груп та відділень.
2. Організацію проведення Огляду-конкурсу забезпечує адміністрація
навчального закладу у співпраці з Студенським парламентом
Погребищенського медичного коледжу.
3. Рейтинг академічних груп визначається на основі балів, нарахованих за
окремі види діяльності, визначених цим положенням.
4. До виставлення експертної оцінки, в академічній групі проводиться
самоаналіз по критеріям нарахування рейтингових балів.
5. Проведення самоаналізу під контролем куратора організовує студент
групи, який визначається на загальних зборах академічної групи.
6. При Студентському парламенті коледжу створюється експертна група
самоаналізу академічних груп, куди входять представники від кожної
академічної групи коледжу.
7. Основні завдання експертної групи самоаналізу академічних груп:
 організація проведення самоаналізу діяльності академічних груп за
визначеними критеріями;
 збір результатів самоаналізу діяльності академічних груп;
 передача результатів самоаналізу експертам для визначення
остаточної рейтингової оцінки з окремих видів діяльності, що
оцінюються;
 визначення загальних рейтингових оцінок академічних груп з
урахуванням штрафних балів, що виставляються експертами;
 формування рейтингу академічних груп та визначення переможців
Огляду-конкурсу;
 Оприлюднення результатів Огляду-конкурсу.

8. Порядок нарахування рейтингових балів:
№
з/п
1
2
3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

Показники, що
К-ть
Експерт
враховуюються нарахованих
балів
Якісна успішність
1%
1 бал
Завідуючий
відділенням
К-ть відмінників
1 студент
1 бал
Завідуючий
відділенням
Участь
в
гуртках
1 студент
1-2 бали
Керівник
художньої
гуртка
самодіяльності
Участь в спортивних
1 студент
1-2 бали
Керівник
секціях
гуртка
Участь
у
роботі % від загальної
% : 10
Завідуючий
предметних гуртків
кількості
практикою
студентів у
групі
Участь у волонтерських
1 студент
1 бал
Куратор
акціях
волонтерської
групи
Участь в конференціях,
1 виступ
1 бал
Завідуючий
що
проводяться
в
відділенням
коледжі
Участь в конференціях,
що проводяться за
межами коледжу
Участь в предметних
олімпіадах в коледжі
Успішна
участь
в
предметних олімпіадах
в коледжі (І-ІІІ місце)
Участь в обласних
олімпіадах, конкурсах,
змаганнях.
Успішна
участь
в
олімпіадах конкурсах,
змаганнях (І-ІІІ місце)
Якість
чергування
групи в аудиторіях

1 виступ

2 бали

Завідуючий
відділенням

1 учасник

0,5 бала

1 переможець

2 бали

1 учасник

1 бал

Голови
циклових
комісій
Голови
циклових
комісій
Завідуючий
відділенням

1 переможець

3 бали

Оцінка якості
прибирання

1-3 бали

Завідуючий
відділенням
Заступник
директора
з
гуманітарної
освіти
та
виховання

14

Утримання відведеної
території в належному
порядку

15

Участь групи в заходах,
що
організовуються
Студентським
парламентом

один захід

1-3 бали

Заступник
директора
з
гуманітарної
освіти
та
виховання

1-2 бали

Голова
Студентського
парламенту

9. Порядок нарахування штрафних балів
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

Показники, що
К-ть
Експерт
враховуюються нарахованих
штрафних
балів
Пропуски занять без Один пропуск
-2 бали
Завідуючий
поважних причин
відділенням
Недопуск до іспитів
Один студент
-2 бали
Завідуючий
відділенням
Допуск з умовою до Один студент
-1бал
Завідуючий
іспитів
відділенням
Незадовільні оцінки під Один студент
-2 бал
Завідуючий
час сесії
відділенням
Невчасна здача РК
Один студент
-1бал
Завідуючий
відділенням
Незадовільна оцінка за Один студент
-2бали
Завідуючий
РК
відділенням
Допущені
Один студент,
-5 балів
Заступник
правопорушення
що допустив
директора з
правопорушення
гуманітарної
освіти та
виховання
Допущені порушення Один студент,
-2 бали
Заступник
правил внутрішнього
що допустив
директора з
розпорядку
коледжу
порушення
гуманітарної
або гуртожитку
освіти та
виховання
Виключення студента з Один студент
-4 бали
Заступник
коледжу
директора з
гуманітарної
освіти та
виховання
Виселення з
Один студент
-4 бали
Заступник
гуртожитку за
директора з

порушення правил
проживання

гуманітарної
освіти та
виховання

10. Підсумки Огляду-конкурсу підводяться двічі на семестр: після
виставлення рубіжного контролю та після закінчення семестру і
виставлення підсумкових оцінок.
11. Підсумки Огляду-конкурсу можуть бути підставою для різних форм
матеріального та морального заохочення студентів та керівників
академічних груп.

