
Академічний рейтинг вступника розраховується на підставі додатку відповідного
диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA=RA+RT,

де RA - академічна складова, визначається як середньозважена оцінка (за системою
ECTS) всіх кредитних модулів попередньої програми навчання з урахуванням
відповідного обсягу кредитів (A – 5 балів; B – 4,5 балів; C –  4 бали; D –  3,5 балів; E – 3
бали; F – 0 балів, вступник виключається з конкурсного відбору). Враховуються всі
кредитні модулі, у тому числі курсові проекти (1,5 кр. ECTS) і курсові роботи (1 кр.
ECTS), практики (із розрахунку один тиждень дорівнює 1,5 кр. ECTS), а також державна
атестація. У разі виконання дипломного проекту, роботи враховується відповідна
кількість кредитів згідно із робочим навчальним планом.

RT - творча складова, визначається з урахуванням рівня результативності відповідного
досягнення та кількості цих досягнень:

RT=Σ ri ni,
де:  ri –  ранг творчого досягнення (згідно з таблицею); ni –  кількість творчих досягнень
j-го рівня.

УВАГА! Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час
визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 3;

Значення рангів творчих досягнень

Результати творчої роботи студента *
Рівень

результативності та
вагові коефіцієнти

Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація
доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі
наукових робіт студентів університету (факультету),
розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних
ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ
України на об’єкт інтелектуальної власності.

Університетський
r1 = 0,5

Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація
доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у
всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у
всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного
документа України на об’єкт інтелектуальної власності або
заявка на закордонне патентування.

Всеукраїнський
r2 = 1

Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових
праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах
з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів,
отримання закордонного патенту.

Міжнародний
r3 = 2

*
Враховуються лише друковані праці;
Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт  rj поділяється на їх кількість.


