КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Про проведення
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
у галузі науки “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 27.03.2012р. №369 Київський національний університет імені
Тараса Шевченка визначено як базовий вищий навчальний заклад для
проведення II туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі
науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» у 2012/2013 навчальному
році.
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з обліку, аналізу
і аудиту проводиться у два тури:
- перший тур – жовтень 2012 р. - грудень 2012 р. у вищих навчальних
закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації;
- другий тур – січень 2013 р. - березень 2013 р. у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка.
Для участі у ІІ турі конкурсна комісія вищого навчального закладу може
направити не більше трьох кращих студентських наукових робіт з обліку,
аналізу і аудиту.
Роботи повинні відповідати всім вимогам, визначеним Положенням
про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних та гуманітарних наук, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 21.02.2012 р. № 202 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.03.2012р. за № 389/20702.
Термін подання робіт на ІІ тур Конкурсу до 25 січня 2013 р. (дата
відправлення визначається за поштовим штемпелем).
Підведення підсумків та нагородження переможців відбудеться на
підсумковій науково-практичній конференції 14-15 березня 2013 року на
економічному факультеті Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
Конкурсні роботи необхідно надсилати за адресою:
03022, м. Київ, вул. Васильківська 90а,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
економічний факультет, наукова частина, ІІ тур Всеукраїнського конкурсу
наукових студентських робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит».
Додаткову інформацію щодо проведення ІІ туру Конкурсу у галузі
науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» можна отримати за
телефонами:

(044) 259-71-82 – наукова частина економічного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, Радченко Лариса
Миколаївна, e-mail: nauka@econom.univ.kiev.ua ;
(044) 259-00-32 – кафедра обліку та аудиту Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, (095) 807-47-54 - відповідальний секретар,
к.е.н., доцент Голубнича Галина Петрівна.

Умови конкурсу можна знайти за адресою:
http://mon.gov.ua/index.php/ua/pro-ministerstvo/normativno-pravovabaza/normativno-pravova-baza-diyalnosti-ministerstva/nakazi
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