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До наказу № £ 7. 05 . 2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ 
про дистанційний конкурс серед іноземних студентів 

«РЬоІо Соп(е8(-2020» 

І. Загальні положення

1.1. Відповідно до указу Президента України від 06.01.2010 №6/2010 «Про 

дедкі заходи щодо сприяння вирішення актуальних проблем молоді» з метою 

поглиблення міжкультурної, міжетнічної та освітньої співпраці, ознайомлення з 

традиціями та звичаями представників різноманітних спільнот впроваджено 

дистанційний конкурс «РЬоІо Сопіе8І-2020» (далі - Конкурс).

1.2. Завдання конкурсу:

- створення сприятливих умов для підтримки, розвитку та реалізації 

культурно-духовного розвитку студентів;

-вияв особистісного становлення, рефлексії, формування цінностей та 

прагнень іноземних студентів університету;

- висвітлення основних пріоритетів розвитку сучасної медичної освіти 

серед учасників конкурсу;

- стимуляція використання інформаційних технологій в освітньому 

процесі;

- підвищення культурного та естетичного виховання молоді;

- виховання на основі національно-культурних традицій, популяризація 

народних звичаїв та обрядів серед здобувачів вищої освіти;

- виховання національного світогляду іноземних студентів через пізнання 

народного мистецтва;

- розвиток техніки презентації, змагальних вмінь та навичок;

- вміння донести ключове повідомлення до своєї аудиторії.

1.3. Засновниками та організаторами конкурсу є В ДНЯ України 

«Буковинський державний медичний університет».



1.4. Дата, час і місце проведення конкурсу: у період з 1 червня по 31 

липня 2020 року дистанційно на базі ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет», шляхом надсилання матеріалів на електронну пошту.

1.5. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному 

веб-сайті ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 

\¥\у\у.Ьзти.ес1и.иа, а також у електронному журналі іноземних студентів.

І. Умови та порядок проведення Конкурсу 

‘\ 2.1. Конкурс здійснюється дистанцшно, надсилається та опрацьовується 

матеріал лише в електронному вигляді на базі ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет».

2.2. Учасники -  студенти ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет».

II. Конкурсні вимоги

Конкурс проводиться за окремими номінаціями:

«КРАСА ПРОФЕСІЇ ЛІКАР»;

«МОЯ КРАЇНА -  МОЯ ГОРДІСТЬ ».

III. Умови участі та порядок подання медіаматеріалів:

Участь у конкурсі безкоштовна;

Учаснику необхідно завантажити власноруч зроблену фотографію у 

форматі ІРЕО на електронну адресу - еуепІ5.Ь5ти @ £гпаі1.сот ,  зокрема, 

іменувати файл відповідно до вказаної теми конкурсу. Іноземний студент 

зазначає англійською мовою у електронному листі особисті дані, а саме: ім'я 

та прізвище, спеціальність, номер академічної студентської групи та курс 

навчання, а також, електронну пошту.

Максимальна кількість зображень для надсилання одним учасником 

конкурсу становить 2 фото, охоплюючи дві Теми (1 Тема = 1 Фото)

Учасник зберігає авторське право на власні фотографії.

Учаснику забороняється використовувати фотографії для завантаження, 

передачі чи обміну, що:



■ незаконно порушують права інтелектуальної власності чи інші права 

третіх осіб;

■ включають зображення відверто неетичного характеру, або інший вміст, 

який є образливим або шкідливим.

Контактний тел.: (0372) 58-58-11 -  Міжнародний відділ, е-таіі: 

іпІег@Ь5ітд.ес1и.ііа

IV. Етапи проведення конкурсу

Після визначення умов та правил проведення дистанційного 

фотоконкурсу серед іноземних студентів БДМУ, співробітники 

міжнародного відділу створюють окрему електронну скриньку для 

надсилання матеріалів конкурсу (до 31.05.2020 р.).

2. Розміщення членами оргкомітету інформації щодо події на офіційному 

сайті В ДНЯ України «БДМУ» та в електронному журналі іноземних 

студентів з метою інформування студентів про проведення конкурсу (з 

01.06.2020 до 10.06.2020 р.).

3. Опрацювання та оцінка робіт учасників конкурсу членами журі, 

визначення переможців, визначення призових місць (до 15.08.2020 р.).

4. Розміщення інформації про підсумки фотоконкурсу на сайті університету 

та в електронному журналі іноземних студентів (до 28.08.2020 р.).

5. Нагородження переможців з-поміж учасників конкурсу (до 04.09.2020 р.).

V. Заохочення учасників 

Роботи учасників оцінюються складом журі Університету. Переможці 

конкурсу нагороджуються призами.

Основні критерії оцінки: 

автентичність фотографії; 

оригінальність ідеї; 

художнє оформлення; 

виконавська майстерність.

Ректор Т.М. Бойчук
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