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ПРИСУТНІ:
1. Куліш А.М - директор ННІП.;
2. Семенов В.М - заступник директора ННІП з навчальної роботи;
3. Янішевська К.Д. - заступник директора ННІП з ВР та РГ;
4. Сидоренко А.С. - студентський директор ННІП;
5. Тимошенко О.О. - голова профбюро студентів ННІП;
6. Гром С.А. - провідний фахівець навчальної частини ННІП;
7. Микитенко Е.С. - заступник голови профбюро студентів ННІП;
8. Кухно М.Ф. - секретар студентського самоврядування ННІП.
Голова засідання - Куліш А.М.
Секретар - Гром С.А.
ПОРЯДОК ДЕННИИ:
1. Про призначення академічної стипендії студентам Навчально-наукового інституту права.
СЛУХАЛИ: заступника директора з навчальної роботи Семенова В.М., який повідомив, що
на осінній семестр 2017-2018 навчального року стипендії призначаються у відповідності до
Положення про стипендіальне забезпечення студентів СумДУ з врахуванням додаткових балів.
Програмою «АСУ» було подані вже підраховані рейтингові бали, котрі є у відкритому доступі для
студентів на сайті СумДУ.
Заступник директора з ВР та РГ Янішевська К.Д., яка повідомила, що до стипендіальної
комісії було подано 57 заяв студентів з проханням щодо нарахування додаткових балів до рейтингу:
1 курс - 12, 2 курс- 17, 3 курс - 13, 1 рік магістратури - 15.
Провідний фахівець навчальної частини ННІП Гром С.А. охарактеризувала процес
нарахування балів для рейтингу та кількість стипендіатів по кожному курсу та спеціальності. Всього
студентів бюджетної форми в інституту 117, з них отримали стипендію - 52 студенти, з яких 1 є
стипендіатом Президента України, 1 - Кабінету Міністрів України. Кількість студентів, які
навчаються за рахунок НБУ та отримали стипендії - 6. Соціальні стипендії згідно заяв з поданими
документами та підсумками екзаменаційної сесії отримують 13 студентів.
Директор НН інституту права Куліш А.М., висловив пропозицію затвердити список
стипендіатів в навчально-науковому інституті права, які отримуватимуть академічну стипендію в
осінньому семестрі 2017-2018 н. рр.
ГОЛОСУВАЛИ:
«Присутні» - 8;
«За» —8;
«Проти» - 0;
«Утрималось» - 0;
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити список студентів, котрі в осінньому семестрі 2017-2018 н. рр.
отримуватимуть академічну стипендію, за результатами рейтингу. Оприлюднити рішення на сайті
ННІП.
Голова зборів

А.М. Куліш

Секретар зборів

С.А. Гром

