Додаток
До наказу № 340-Адм. від 03 жовтня 2011 року

Порядок
переведення студентів університету, які навчаються
за договором (контрактом) на бюджетну форму навчання
Загальні питання

1. Цей порядок розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» ,
наказу Міністерства освіти і науки України № 245 від 15.07.1996 р. «Про
затвердження Положення про порядок переведення, відрахування
та поновлення студентів вищих навчальних закладів».
Організаційні питання

2. Переведення студентів університету,
що навчаються за договором
(контрактом) (далі: «на контрактній формі навчання»), на бюджетну форму
навчання можливе:
•
•

за наявності вільних бюджетних місць;
за умови, якщо студент вчасно і успішно виконує навчальний план та
програми з дисциплін.

3. Якщо заяв від студентів, що бажають перевестися з контрактної
на бюджетну форму навчання, більше ніж вакантних бюджетних місць,
переведення здійснюється на конкурсній основі за погодженням з органами
студентського самоврядування та з урахуванням:
•
•
•

Особливих обставин (сирітство, інвалідність тощо).
Складного матеріального становища;
Успішності навчання;

За умови однакового рівня успішності враховується участь в науковій
роботі та в громадському житті факультету, університету.
4. Студент, який навчається за рахунок цільового пільгового державного
кредиту, переводиться на бюджетну форму навчання за умови повного
погашення отриманого кредиту.
5. Розгляд питання про переведення здійснюється комісією з питань
переведення студентів на навчання за рахунок коштів державного бюджету і
документи претендентів направляють на розгляд до МОЗ України. Після
отримання дозволу МОЗ України видається наказ по університету.

Оформлення документів
1. На ім'я ректора подається заява про переведення з обгрунтуванням
причини та додаються відповідні документи.
2. У місячний термін (за винятком періоду літніх канікул) комісією з
питань переведення студентів на навчання за рахунок коштів
державного
бюджету
аналізуються
документи
претендентів
з
урахуванням обставин, зазначених у п.З даного положення та наявність
вільних місць на відповідному курсі та спеціальності для бажаючих
перевестись на навчання за кошти державного бюджету .
3. Декан факультету, на підставі рішення комісії готує необхідні
документи для направлення їх для розгляду до МОЗ України.
4. Після отримання дозволу з МОЗ України видається наказ по
університету.

