
 
 

Меморандум про призначення стипендій та правила участі у 
програмі стипендіатів магістерської програми «Науки про дані» 

факультету прикладних наук  
Українського католицького університету 

 

Призначення стипендій 
1. Стипендії, які покривають частину внеску студента за навчання на магістерській           
програмі «Науки про дані», надаються Університетом, а також компаніями-партнерами. 
2. Умови отримання стипендій визначаються стипендійною політикою Університету,        
освітньою програмою та типом відповідної стипендії.  
3. Відбір стипендіатів здійснюється стипендіальною комісією освітньої програми, склад         
якої визначається деканом факультету прикладних наук і затверджується вченою         
радою факультету. 

Навчання та лідерство стипендіатів 
1. Протягом навчання стипендіати мають брати активну участь в реалізації місії УКУ,            
яка визначена у внутрішніх документах Університету , виявляти лідерство у освітньому,          1

науковому, духовному і громадському житті УКУ. 
2. Стипендіати повинні успішно виконувати навчальний план та дотримуватись умов,          
прописаних в Положенні про освітній процес УКУ та освітньої програми. Зокрема,           
стипендіати забов’язуються у повній мірі виконати академічну частину програми та          
захистити магістерську дисертацію в термін, визначений навчальним планом        
відповідного року вступу. 
3. Протягом навчання стипендіати повинні брати активну участь у заходах освітньої           
програми, а також у факультетських і загально університетських подіях. Керівник          
освітньої програми повідомлятиме учасників стосовно подій, на яких стипендіатам         
потрібно бути присутніми першочергово. 
4. Стипендіат/ка зобов'язується дотримуватися правил академічної доброчесності як в         
особистому навчанні, так і докладати зусиль щодо запобігання порушень цих правил           
одногрупниками .  2

1 Наказ ректора № 45-О від 17.03.2016 р. «Про затвердження документів про етос та цінності               
УКУ», відповідні документи доступні для перегляду з веб-сторінки https://ucu.edu.ua/about/ 
2 «Положення про запобігання плагіату та коректне застосування цитат у навчальному процесі            
УКУ» https://goo.gl/kTjLEw 

https://ucu.edu.ua/about/
https://goo.gl/kTjLEw


5. Відповідно до вимог стипендії, стипендіат/ка виконує обов’язки асистента викладача          
на освітніх дисциплінах факультету прикладних наук УКУ (бакалаврського чи         
магістерського рівнів). Визначення дисципліни для асистування відбувається за        
погодженням керівника освітньої програми, декана та викладача відповідної        
дисципліни. Обсяг задач в рамках асистування на курсі визначається викладачем          
відповідного курсу. Середнє тижневе навантаження з виконання функцій асистента         
викладача становить не більше 8 астрономічних годин.  
6. Очікується, що стипендіат/ка будуть брати активну участь у популяризації освітньої           
програми, зокрема через участь у рекрутингових заходах освітньої програми чи          
написання відгуків про програму в соціальних мережах, тощо.  
7. Стипендіат/ка зобов’язується періодично висловлювати подяку жертводавцям, які        
надали можливість йому чи їй навчатися на програмі. Зобов’язується робити подяки           
вчасно та щиро відповідно до запиту відділу розвитку УКУ. 
8. У разі участі на конференції, публікації статті в журналі, перемозі на конкурсі та              
інших активностях, які передбачають публічне представлення або виступ,        
стипендіат/ка зобов’язується згадати жертводавця та висловити йому подяку у         
відповідний для цього спосіб (на слайдах презентації, у підписі до статті тощо). 
9. Стипендіат/ка зобов’язується вчасно подавати звіт кожного семестру про своє          
навчання та діяльність в Університеті. Звіт повинен відображати навчальну складову з           
короткими рефлексіями щодо вивчення кожного курсу та асистентську складову з          
обліком часу та обсягу асистентства.  
 
За недотримання вимог, прописаних у Положенні про освітній процес УКУ та освітньої            
програми стипендіат/ка може бути позбавленим/ою стипендії та продовжує навчання         
на загальних засадах. Рішення про позбавлення стипендії приймається вченою радою          
факультету прикладних наук за поданням керівника освітньої програми і може бути           
здійснене в будь-який час протягом навчального року. 
 
Термін дії Меморандуму відповідає тривалості навчання на освітній програмі, яка          
визначена навчальним планом освітньої програми. 
 
Меморандум проговорено та погоджено зі стипендіатом/кою. 
 
 
Керівник освітньої програми ________________ (О. Молчановський)  
 
 
З вищевказаними умовами Меморандуму погоджуюсь. 
 
 
______________ 2020 р. ________________ (_____________________)  
 
 
 
 


