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Вих. № 105/13 від «1» лютого 2018 року
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
Наказом Міністерства освіти і науки «Про проведення Всеукраїнської студентської
олімпіади у 2016/2017 навчальному році» № 1495 від 9 грудня 2016 року Вищий навчальний заклад
«Університет економіки та права «КРОК» визначений базовим ВНЗ для проведення Всеукраїнської
студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Міжнародне право (публічне/приватне)», що
включена до Переліку навчальних дисциплін, базових вищих навчальних закладів, голів
оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016-2019 роках.
Для участі у ІІ-му етапі Олімпіади, який відбудеться на базі Університету «КРОК»
10-12 травня 2018 року, запрошуються переможці І-го етапу, що вивчають або закінчили вивчати
дисципліни «Міжнародне публічне право» та «Міжнародне приватне право» (не більше 3 осіб
від ВНЗ).
Олімпіада проводиться в два тури:
1. Комп’ютерне тестування.
2. Вирішення ситуаційних завдань (кейси).
Для участі у ІІ-му етапі необхідно до 15 березня 2018 року надіслати анкету учасника
Олімпіади (форма анкети додається). Анкети просимо направляти поштою за адресою: 03113, місто
Київ, вулиця Лагерна, 30-32 (каб. 112), а також на електронну адресу: IgorSO@krok.edu.ua.
Календарний графік Олімпіади:
10 травня (8.00 - 10.00) – Заїзд. Реєстрація.
(10.15-10.55) – Відкриття та вітальні слова.
(11.00-17.00) – Виконання конкурсних завдань (з перервою на обід).
(з 17.00) – Вільний час. Екскурсійна програма (для бажаючих).
11 травня (11.00-12.30) – Оголошення результатів та нагородження переможців.
( з 12.30) – Від’їзд учасників.
Реєстрація учасників Олімпіади буде здійснюватися в холі Університету «КРОК» за
адресою: місто Київ, вулиця Лагерна, 30-32 (станція метро «Берестейська»). Студентам при собі
необхідно мати: паспорт, студентський квиток, копію анкети, посвідчення про відрядження (за
потреби).
Розміщення учасників Олімпіади з інших міст, буде здійснюватися за їх власний рахунок в
гуртожитку (кількість місць обмежена) або готелі. Добова вартість проживання складає від 200 грн.
до 350 грн.
Контакти:
Лук’янець Валентина Станіславівна (067) 271-71-58;
Степанченко Ігор Олегович (044) 455-56-77 (вн. 139); (093) 978-80-11

Голова оргкомітету, д.і.н., проф.

В.С. Сідак

АНКЕТА
учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………
Дата народження …………………………………………………………………………….
Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Факультет, курс ………………………………………………………………………………
Рішенням оргкомітету ……………………………………………………………………….
(Назва вищого навчального закладу)

студент(ка) ……………………………………………………………………………………
(Прізвище, ініціали)

який(яка) у I етапі олімпіади з навчальної дисципліни «Міжнародне право
(публічне/приватне)» посів(ла) ………… місце, рекомендується до участі у II етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади.

Голова оргкомітету
вищого навчального закладу

____________
(Підпис)

М.П.
Підпис учасника олімпіади ________________________
Дата заповнення _________________________________

____________________
(Прізвище, ініціали)

