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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу
освіту», «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення
студентів вищих закладів освіти» затвердженого наказом Міністерства освіти
України від 15.07.1996 р. № 245, листа Міністерства освіти і науки України
«Про переведення на вакантні місця державного замовлення» від 21.01.2010
року
№ 1/9-21.
1.2. Переведення студентів інституту з навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб (далі - контрактна форма навчання) на навчання за кошти
обласного бюджету (далі бюджетна форма навчання) здійснюється на
конкурсній основі, за поданням конкурсної комісії, наказом ректора інституту
на підставі рішення Вченої ради інституту, за погодженням з радою
студентського самоврядування.
1.3. За відсутності вакантних місць регіонального замовлення на даному
напрямі (спеціальності), використання вакантних місць з інших напрямів
(спеціальностей) для переведення на безоплатне навчання студентів, які під час
навчання отримали таке право, здійснюється лише з дозволу органу виконавчої
влади, якому підпорядкований вищий навчальний заклад,
і у межах
регіонального замовлення відповідного року.
1.4. Переведення студентів з контрактної форми навчання на бюджетну
на першому курсі здійснюється після закінчення ними першого семестру.
2. УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ
2.1. При виникненні вакантних місць регіонального замовлення, їх
заповнення є обов’язковим.
2.2. Переведення студентів інституту, що навчаються за контрактом на
бюджетну форму навчання можливе:
- за наявності вільних бюджетних місць;
- за умови повної оплати за раніше надані освітні послуги в межах
одного напряму навчання;
2.3. Переведення студентів на навчання на вакантні місця регіонального
замовлення здійснюється гласно, виключно на конкурсній основі, за рейтингом
успішності.
2.4. Право першочергового переведення на навчання за кошти обласного
бюджету мають студенти, право яких на безоплатне навчання визначено
відповідними законами України, Указами президента України та Урядовими
рішеннями.

2.5. Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця
регіонального замовлення мають і студенти, які вступили до інших навчальних
закладів медичного профілю, навчались на бюджетній формі навчання і
отримали згоду керівників вищих навчальних закладів на переведення до
даного вищого навчального закладу.
2.6. При розгляді конкретних заяв студентів про переведення з
контрактної форми навчання на бюджетну враховується:
рейтинг успішності (середній бал обчислюється з урахуванням
результатів здачі екзаменів, проходження практики) за результатами останньої
екзаменаційної сесії з округленням до сотих частин бала;
- при однаковому рейтингу успішності у декількох студентів,
враховується участь студента в науковій роботі, активна участь у суспільному
житті та у громадському житті інституту;
- пільги якими користується студент згідно чинного законодавства
(відповідно до Законів України, Указів Президента України та урядових
рішень);
2.7. Завідувачі відділень та кафедр інформують студентів про наявність
вакантних місць регіонального замовлення, про умови переведення на них,
повідомляє які документи необхідно подати до конкурсної комісії та сповіщає
про дату засідання конкурсної комісії.
2.8. Студент, який претендує на переведення з контрактної форми
навчання на бюджетну, не пізніше, ніж за тиждень до засідання конкурсної
комісії з переведення, на якому буде розглядатися відповідне питання, подає
завідувачу відділення (кафедри) на якому він навчається наступні документи:
- заяву на ім’я ректора Інституту, заява засвідчується підписом завідувача
відділення на якому навчається студент;
- копію залікової книжки
- характеристику з рекомендацією про переведення, підписану куратором
академічної групи, у якій навчається студент, завідувачем відділення або
кафедри, головою студентської ради інституту. У характеристиці має бути
вказаний рейтинг успішності студента.
- документи про пільги, якими студент користується згідно з чинним
законодавством ;
- особи які стали сиротами або залишилися без батьківського піклування
під час навчання в інституті, подають рішення про надання статусу дитинисироти або дитини яка залишилася без батьківського піклування.
2.9. Комісія приймає рішення про рекомендацію щодо переведення з
контрактної форми навчання на бюджетну, яке оформляється протоколом.

2.10. Рішення комісії про рекомендацію щодо переведення студентів, в
обов’язковому порядку погоджується з радою студентського самоврядування.
2.11. На підставі рекомендацій конкурсної комісії з переведення,
погоджених радою студентського самоврядування, Вчена рада інституту
простою більшістю голосів, приймає рішення про переведення студентів з
контрактної форми навчання на бюджетну.
2.12. На підставі рішення Вченої ради з дозволу регіонального замовника
видається наказ ректора про переведення контрактної форми навчання на
бюджетну. Рішення вченої ради інституту затверджується та вводиться в дію
наказом ректора інституту.
3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, СКЛАД ТА ЗАВДАННЯ
КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ
3.1. Конкурсна комісія інституту з питань переведення з контрактної
форми навчання на бюджетну ( далі – конкурсна комісія з переведення),
утворюється у зв’язку з виникненням вакантних місць регіонального
замовлення і необхідністю здійснення такого переведення.
3.2. Про утворення конкурсної комісії з переведення та затвердження її
складу видається відповідний наказ ректора.
3.3. Конкурсна комісія з переведення має складатися не менше як з
п’ятьох осіб, до складу конкурсної комісії входять:
- ректор інституту - голова комісії;
- проректор з навчальної роботи - заступник голови комісії;
- члени комісії, якими можуть бути: директор коледжу,
соціальний
педагог, юрисконсульт, завідувачі відділень та кафедр, представник органу
студентського самоврядування.
3.4. Головним завданням конкурсної комісії є надання Вченій раді
інституту обґрунтованих пропозицій щодо
переведення студентів з
контрактної форми навчання на бюджетну.
3.5. Завдання конкурсної комісії:
- приймає заяви та документи від студентів, які претендують на участь у
конкурсі по переведенню з контрактної форми навчання на бюджетну;
- приймає рішення про рекомендацію Вченій раді інституту щодо
переведення студентів з контрактної форми навчання на бюджетну.

