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ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс презентацій (відеороликів) першокурсників
«Університет очима першокурсника»
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору та
порядок проведення конкурсу на кращу презентацію (відеоролик)
першокурсників про університет (далі – Конкурс) і регламентує питання, які
виникають в процесі його проведення.
1.2. Конкурс на тему «Університет очима першокурсника» має на меті:
популяризацію спеціальностей університету; підтримку і розвиток
обдарувань
першокурсників
у
сфері
оформлення
презентацій
(відеороликів); виявлення творчих здібностей студентів першого курсу;
вміння працювати у команді; виявлення оригінального підходу студентів у
презентації спеціальності, університету.
1.3. Основними завданнями Конкурсу є розкриття таких тем:
- що таке Житомирський національний агроекологічний університет?
- чому престижно навчатися саме у Житомирському національному
агроекологічному університеті?
- що вирізняє (які преваги) справжнього студента Житомирського
національного агроекологічного університету від студентів інших ВНЗ?
- як бачить молодь 17-18 років сучасну вищу освіту в Україні.
1.4. Організаторами Конкурсу є: ректорат, відділ виховної роботи,
студентське самоврядування та профком студентів.
2. Вимоги до презентацій (відеороликів) та їх оцінювання
2.1. До участі у Конкурсі допускаються лише роботи, які відповідають
тематиці Конкурсу.
2.2. При підготовці презентація (відеоролик) конкурсанти мають
враховувати такі критерії: відповідність тематиці Конкурсу та її назві;
оригінальність; толерантність; художня майстерність; новаторство; якість та
естетичність; акуратність виконання.
2.3. Тривалість презентації (відеоролика) має бути до 3-х хвилин.
2.4. Презентація (відеоролик) має розкривати тему: що для Вас
Житомирський національний агроекологічний університет і чому саме у
ньому я навчаюся?
2.5. Роботи мають бути власною розробкою учасників.
2.6. У Конкурсі дозволяється застосування різної техніки виконання,
відповідно до тематики Конкурсу.

3. Порядок і умови проведення Конкурсу
3.1. До участі у Конкурсі запрошуються студенти-першокурсники
університету окремо групами або колективно курсом.
3.2. У Конкурсі кожен факультет представляє не менше однієї роботи.
3.3. Конкурсну роботу необхідно завантажити на youtube-канал.
3.4. У назві презентації (відеоролика) вказати факультет та назву
групи (за потребою) української мовою або використовуючи трансліт.
Приклад:
інженерно-технійний факультет ЖНАЕУ_М14_1
або
факультет обліку та фінансів ЖНАЕУ_І курс
або
fakultet veterynarnoyi medytsyny ZhNAEU_I kurs
3.5. Посилання на конкурсну роботу приймаються до 14. 05. 2015 р. за
адресою dewznau@ukr.net .
3.6. У разі неможливості завантаження на youtube-канал конкурсної
роботи необхідно переслати її не пізніше 14. 05. 2015 року на електронну
адресу dewznau@ukr.net .
3.7. З 14 по 20 травня 2015 року всі посилання на конкурсні роботи
будуть розміщенні на сайті університету та у групі «Студентська рада та
профком студентів ЖНАЕУ» на сайті вконтакті (VK.com) для відкритого онлайн голосування.
3.8.
Організатори
Конкурсу
залишають
за
собою
право
використовувати роботи на свій розсуд, репродукувати, експонувати під
час Конкурсу та після його завершення.
3.9. Переможців Конкурсу буде оголошено на церемонії нагородження
під час святкового концерту з нагоди Дня університету 21 травня 2015
року.
4. Фінансування
4.1. Витрати на організацію Конкурсу та придбання бланків подяк та
дипломів фінансуються за рахунок позабюджетних призначень та інших, не
заборонених законом джерел фінансування.
4.2. Витрати на участь у Конкурсі здійснюються за рахунок учасників.
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