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Конкурс очікується провести за підтримки Науково-методичного центру ВФПО, 
УНАФ, тощо   в лютому-травні 2021 року

До участі приймаються письмові роботи:
- одного автора, громадянина України
- у формі тез до 5 стор. (формат А4, шрифт 12, Times New Roman
- учасники студенти, магістри, аспіранти аграрних спеціальностей
- мова тез – англійська
- резюме автора до 1 стор. англійською

Мета конкурсу: запропонувати діячам в області аграрної політики в Україні нові 
ідеї від молодих спеціалістів щодо аналізу аграрної політики з поясненням 
можливих наслідків від змін в законодавстві та адміністративній структурі;
навчити молодих формулювати своє стратегічне мислення з урахуванням 
європейського досвіду.

Умови участі у конкурсі
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1. Пояснення актуальності обраної теми
2. Аналіз існуючої ситуації в обраному секторі з точки зору аграрної 

політики
3. Представлення успішного європейського досвіду
4. Рекомендації для подальшого розвитку

Критерії оцінки: 

Розділи роботи та оцінка

№ з\п Критерії Оцінка в балах
1. Виявлення та формулювання наявної 

агрополітичної проблеми
0-10

1. Об’єктивний аналіз існуючої ситуації 0-30
1. Аналіз та представлення європейського досвіду, 

найбільш значущого для України
0-20

1. Оцінка доцільності рекомендацій та висновків 0-30
1. Підготовка матеріалу на англійській мові 0-10
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1. Проголошення конкурсу на підготовка робіт 15.03.-20.04.2021
роботи надсилаються в електронному варіанті на адресу: info@apd-ukraine.de

2. Попередній відбір робіт 20.04.-30.04.2021
Буде відібрано макс. 20 робіт, які найбільш відповідають формальним критеріям

3. Оцінювання робіт 30.04.-04.05.2021
Роботи надсилаються членам журі для анонімного оцінювання

4. Відбір п'яти найкращих робіт 05.05.-10.05.2021
Відбираються 5 робіт, які пропонується презентувати (до 10 хв.) в рамках Зльоту

5. Презентація робіт в рамках Зльоту лідерів аграрної освіти м. Умань НН.05.2021
По результатам презентації (30%) та попереднього оцінювання тез (70%) 
визначається переможець конкурсу
*можливе незначне відхилення у строках проведення конкурсу

Етапи проведення конкурсу
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