1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок переведення на вакантні місця державного замовлення
визначається Положенням про порядок переведення, відрахування та
поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, яке затверджено
наказом Міністерства освіти і науки України від15.07.1996 року № 245,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1996 року за №
427/1452.
1.2. Переведення студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня
акредитації що навчаються на 1-му курсі, не дозволяється.
2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
2.1. Переведення студентів коледжу, що навчаються за договором
(контрактом) за рахунок фізичної або юридичної особи (далі: «на
контрактній формі навчання»), на бюджетну форму навчання можливе:
- за наявності вільних бюджетних місць;
- за умови, якщо студент вчасно і успішно склав поточну сесію.
2.2. Якщо заяв від студентів, що бажають перевестися з контрактної на
бюджетну форму навчання, більше ніж бюджетних місць, переведення
здійснюється на конкурсній основі за погодженням зі студентською радою
коледжу з урахуванням:
- успіхів у навчанні, за рейтингом успішності;
- складного матеріального становища;
- соціального статусу (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування, інваліди, діти військовослужбовців Збройних сил України,
інших формувань, правоохоронних органів, які загинули під час виконання
службових обов῾язків, особи, яким відповідно до закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» надано таке право). За умови однакового
рівня успішності потрібно враховувати вагомий внесок в розвиток
авторитету коледжу, участь в науковій роботі та в громадському житті
коледжу, університету.
2.3. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового
державного кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе
за умови повного погашення отриманого кредиту.

2.4. Рішення про переведення приймається педагогічною радою коледжу,
після чого видається наказ.
3. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
3.1. На ім’я директора коледжу подається заява про переведення з
обґрунтуванням причини та додаються відповідні документи (витяг з
протоколу студентської ради, характеристика студента).
3.2. У тижневий термін адміністрацією коледжу аналізується
успішність студента, наявність вільних місць та визначається прохідний бал
серед бажаючих перевестись.
3.3. Документи розглядаються на педагогічній раді коледжу та
видається відповідний наказ.
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