ПОЛОЖЕННЯ
про призначення іменних стипендій
ПАТ «Запоріжсталь»
студентам Запорізької державної інженерної академії
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Іменна стипендія ПАТ «Запоріжсталь», надається студентам ЗДІА 3, 4
бакалаврату та 1,2 курсів магістратури з метою підтримки обдарованих і
активних студентів, розкриття їхніх здібностей, а також для сприяння
отримання якісної профільної освіти за головними спеціальностями комбінату.
Дане положення складено на підставі «Положення щодо впровадження та
порядок надання іменної стипендії ПАТ «Запоріжсталь» студентам вищих
навчальних закладів та Запорізького металургійного коледжу» (наказ №969 від
06.07.2018 року) ВАТ «Запоріжсталь».
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Загальні положення

Умови та критерії призначення
іменної стипендії ВАТ «Запоріжсталь»

Іменна стипендія ВАТ «Запоріжсталь» призначається студентам денної форми
навчання, які навчаються за державним замовленням.
Іменна стипендія ВАТ «Запоріжсталь» призначається студентам які навчаються
за спеціальностями 136 (6.05040401) «Металургія», 133(6.050503) «Галузеве
машинобудування» («Машинобудування»):
- Металургія чорних металів
– не більше 3
- Обробка металів тиском
- не більше 2
- Металургійне обладнання
- не більше 2
Іменна стипендія ПАТ «Запоріжсталь» призначається студентам за
встановленою квотою – 7 стипендій, за умови дотримання відповідних
критеріїв.
Обов’язкові критерії:
- денна форма навчання;
- успішність – від 74 балів;
- проходження практики на ПАТ «Запоріжсталь», в т.ч. з
працевлаштуванням;
- написання курсових, дипломних робіт за специфікою роботи комбінату;
- бажання працювати на комбінаті;
- 100% успішність.
Додаткові критерії:
- участь у науково-дослідних роботах, написання тезисів, статей тощо;
- участь у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах;
- участь у корпоративних заходах комбінату;
- участь в соціальних проектах міського рівня;
- участь в культурно-творчій діяльності.
Умовою для отримання стипендії є виконання обов’язкових критеріїв на 100%
та не менш 50% додаткових критеріїв.
Іменні стипендії затверджуються за результатами кожної екзаменаційної сесії
наказом ректора на підставі протоколу засідання Вченої ради.
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Позбавлення або припинення виплати іменної стипендії ПАТ «Запоріжсталь»
студентам академії може бути здійснено за рішенням Вченої ради ЗІІ та наказу
ректора в разі порушення стипендіатом навчальної дисципліни, відрахування
студента з академії, виїзду за кордон або з інших причин.
3. Порядок подання та затвердження кандидатур
для призначення іменної стипендії
ПАТ «Запоріжсталь»
Для призначення іменної стипендії ПАТ «Запоріжсталь» завідувачами
вищезазначених кафедр оголошується конкурс на здобуття зазначеної
стипендії серед студентів.
Для участі в конкурсі студенту необхідно надати наступну інформацію
завідуючим кафедрою:
- характеристику, підписану завідувачем кафедри;
- копію залікової книжки (перша сторінка з фото, остання сесія), завірену
деканом);
- копії документів, які підтверджують особливі успіхи кандидата.
Завідувачі кафедрами передають пакет документів декану факультету не
пізніше наступного дня після закінчення сесії.
Інформація щодо кандидатів на призначення стипендії надається у відділ
розвитку персоналу ПАТ «Запоріжсталь» за 10 днів до засідання комісії з
призначення стипендій.
На засідання комісії розглядають та заслуховують кандидатури усіх студентів
що надали документи та визначають стипендіатів.
Визначені кандидатури студентів затверджуються Вченою радою академії та
видається наказ ректора про призначення їм стипендій.
Копія наказу надається у відділ розвитку персоналу ПАТ «Запоріжсталь»
протягом 10 днів з моменту підписання наказу за адресою 69008, м.
Запоріжжя, Північне шосе, 72.
3.
Умови та джерела фінансування
Кошти на виплату іменних стипендій надаються ПАТ «Запоріжсталь» та
щомісячно перераховуються на відповідний реєстраційний рахунок академії.
Іменна стипендія виплачується щомісяця у розмірі, встановленому ВАТ
«Запоріжсталь» у межах коштів передбачених на виплату стипендії.

