
Затверджено Стипендіальною комісією  

Юридичного факультету 

(протокол № 4 від 17 травня 2017 року) 

 

Положення про порядок подачі заяв та нарахування додаткових балів 

до рейтингу успішності студентів Юридичного факультету 

 

1. Стипендіальна комісія Юридичного факультету здійснює розгляд заяв та приймає 

рішення щодо внесення додаткових балів до рейтингового балу студентів на підставі 

та у порядку передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України № 1050 від 

28 грудня 2016 р., Правилами призначення академічних стипендій у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка (затверджене рішенням Вченої 

ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 25.01.2017 р.), 

Положенням про стипендіальні комісії Львівського національного університету 

імені Івана Франка (затверджене рішенням Вченої ради Львівського національного 

університету імені Івана Франка від 15.02.2017 р.). 

2. Відповідно до п. 4.5. Правил призначення академічних стипендій у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка, у ІІ семестрі 2016-2017 н.р. студенти 

Юридичного факультету, що претендують на додатковий бал, можуть подати заяву та 

підтверджуючі документи протягом 2-ох тижнів до початку екзаменаційної сесії у  

деканат факультету (ауд. 407). 

3. Розгляд заяв відбуватиметься на засіданнях Стипендіальної комісії факультету після 

закінчення строку на подачу заяв. Засідання Стипендіальної комісії є відкритими та 

публічними. Інформація про час та місце засідання Стипендіальної комісії факультету 

публікується на сайті факультету не пізніше трьох робочих днів до проведення 

засідання. З метою уточнення відомостей, зазначених у заяві, Стипендіальна комісія 

може ставити претендентам на додаткові бали запитання. 

4. Заява претендента або подання іншої уповноваженої на таке звернення особи (голови 

Студентської організації, завідувача кафедри фізичного виховання і спорту 

Університету, директора Центру культури та дозвілля) подається на ім’я Голови 

Стипендіальної комісії юридичного факультету (Декана юридичного факультету) і 

обов’язково повинна містити: 

- ПІБ претендента на нарахування додаткових балів; 

- Академічну групу претендента на нарахування додаткових балів; 

- Контактний номер телефону претендента на нарахування додаткових балів; 

- Досягнення, передбачене Додатком №2, Правил призначення академічних 

стипендій у Львівському національному університеті імені Івана Франка та 

кількість балів, які потрібно нарахувати; 



Окрім того, в залежності від виду досягнення необхідними складовими заяви є:  

4.1. Досягнення у науковій, науково-технічні діяльності: 

4.1.1. Опублікована стаття, чи тези доповідей на науковій конференції: 

- Опублікована претендентом стаття чи тези доповідей на науковій конференції (у 

друкованому форматі); 

- Рецензія наукового керівника (окремим документом, із обов’язковим зазначення 

ПІБ претендента, та теми його статті/тез доповіді). 

4.1.2. Участь у конкурсах студентських наукових робіт, студентських олімпіад 

з навчальних дисциплін або спеціальностей чи інших наукових, науково-

технічних, фахових конкурсах і змаганнях: 

- Документ (грамота, сертифікат тощо), що підтверджує участь/здобуття призового 

місця/перемогу претендента на відповідному конкурсі/олімпіаді/змаганнях; 

- У випадку участі у командному конкурсі/змаганнях письмове обґрунтування в 

заяві внеску претендента у командний результат. 

4.2. Громадська діяльність: 

4.2.1. З поданням про нарахування додаткових балів за участь у громадському 

житті факультету звертаються Голова Студентської ради факультету/ 

Голова Профбюро студентів факультету/ Голови інших студентських 

організацій факультету щодо нарахування додаткових балів 

Головам/членам відповідних організацій. 

4.2.2. У відповідному поданні необхідно персоніфіковано обґрунтувати участь 

кожного з претендентів у громадському житті факультету (навести перелік 

проектів/заходів у створенні чи реалізації яких брав участь претендент на 

присвоєння додаткових балів). 

4.2.3. Студент, якого жодна студентська організація не внесла до списку 

претендентів на нарахування додаткових балів, має право самостійно 

звернутись до Стипендіальної комісії факультету із відповідною заявою. 

Питання нарахування балів вирішується Стипендіальною комісією 

факультету на основі обґрунтування наведеного претендентом. 

4.3. Творча діяльність: 

4.3.1. Членам колективів художньої самодіяльності додаткові бали 

нараховуються на підставі подання директора Центру культури та дозвілля. 

У відповідному поданні необхідно персоніфіковано обґрунтувати участь 

кожного претендента у колективі художньої самодіяльності. 

4.3.2. Призери, переможці відповідних творчих конкурсів особисто звертаються 

із заявою на ім’я Голови Стипендіальної комісії юридичного факультету із 



необхідністю додати документ (грамота, сертифікат тощо), що підтверджує 

здобуття призового місця/перемогу претендента на відповідному конкурсі. 

4.4. Спортивна діяльність:  

4.4.1. За участь у спортивній діяльності додаткові бали нараховуються на підставі 

подання завідувача кафедри фізичного виховання і спорту Університету. У 

відповідному поданні необхідно персоніфіковано зазначити кожен 

здобуток відповідного претендента. 

4.4.2. До подання завідувача кафедри фізичного виховання і спорту Університету 

необхідно додати документи (грамоти, сертифікати тощо), що 

підтверджують здобуття призового місця/перемогу претендента на 

відповідному конкурсі/змаганнях. 

4.4.3. Студент, якого не було внесено до списку претендентів на нарахування 

додаткових балів завідувачем кафедри фізичного виховання і спорту 

Університету, має право самостійно звернутись до Стипендіальної комісії 

факультету із відповідною заявою. Питання нарахування балів вирішується 

Стипендіальною комісією факультету на основі обґрунтування наведеного 

претендентом. 

5. Стипендіальна комісія факультету після закінчення розгляду всіх заяв, але не пізніше 

закінчення основної екзаменаційної сесії, оприлюднює список студентів та кількість 

нарахованих їм додаткових балів. 


