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Положення
про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних,
юридичних осіб (за контрактом)
на навчання за рахунок видатків державного бюджету у
комунальному закладі "Костянтинівський медичний коледж”
розроблено на підставі:

"Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення
студентів вищих закладів освіти", затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 15.07.1996 р. № 245 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 07.08.1996 за № 427/1452);
- "Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих
навчальних закладах освіти", затвердженого спільним наказом Міністерства освіти
України та Міністерства охорони здоров’я України від 6.06.1996 р. за № 191/153
(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.06.1996 р. за № 325/1350);
- листа Міністерства освіти і науки України "Про переведення на вакантні
місця державного замовлення" №1/9 - 21 від 21 січня 2010 року.
1. Загальні положення
1.1. Переведення студентів комунального закладу "Костянтинівський
медичний коледж" з форми навчання за кошти фізичних, юридичних осіб (далі контрактна форма навчання) на навчання за кошти державного бюджету (далі бюджетна форма навчання) здійснюється з метою забезпечення виконання
державного замовлення на підготовку фахівців, заповнення вакантних місць
державного замовлення, у разі їх виникнення, є обов’язковим.
1.2. Переведення студентів із контрактної форми навчання на бюджетну
здійснюється, як правило, після закінчення ними першого курсу за наявності
вільних бюджетних місць на відповідній спеціальності. Для випускних курсів
можливе переведення під час зимових канікул.
1.3. Переведення студентів комунального закладу "Костянтинівський
медичний коледж" з контрактної форми навчання на бюджетну форму навчання на
конкурсній основі здійснюється за наказом директора коледжу на підставі рішення
педагогічної ради.
1.4. За відсутності вакантних місць державного замовлення на даній
спеціальності, використання вакантних місць із інших спеціальностей для
переведення на навчання за державним замовленням студентів, які під час навчання
отримали таке право, здійснюється лише з дозволу МОЗ України і у межах
державного замовлення відповідного року.
1.5. Переведення студентів коледжу із контрактної форми навчання на
бюджетну, що навчаються на першому курсі, не дозволяється.
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2. Організаційні питання
2.1. Переведення студентів коледжу, що навчаються за договором
(контрактом) на бюджетну форму навчання можливе:
- за наявності вільних бюджетних місць;
- для студентів другого курсу - по рейтингу успішності за останні 2 семестри;
- за умови повної оплати за раніше надані освітні послуги в межах одного
напряму навчання.
2.2. Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного
замовлення здійснюється гласно, на конкурсній основі за рейтингом успішності
студентів, із урахуванням їх соціального статусу.
За інших однакових умов до уваги береться участь студента у науковій роботі,
у громадському житті коледжу, притому на першочергове переведення на навчання
за кошти державного бюджету претендують студенти, право яких на навчання за
державним замовленням визначено відповідними Законами України, Указами
Президента України та урядовими рішеннями:
- діти - сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;
- інваліди;
- діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових
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 тощо.
Переведення студентів, які під час навчання в коледжі набули таке право,
може здійснюватися на позаконкурсній основі.
2.3. Конкурс на заповнення вільних місць державного замовлення
оголошується розпорядженням по коледжу. У цьому розпорядженні вказується
кількість вільних місць по спеціальностях і курсах, терміни подання необхідних
документів, час проведення засідання конкурсної комісії та педагогічної ради.
Інформація про проведення конкурсу доводиться до відома студентів
відділення та розміщується на стендах оголошень навчального закладу.
2.4. У разі відсутності студентів, що навчаються за кошти фізичних та
юридичних осіб, на вакантні місця на навчання за державним замовленням можуть
претендувати також особи, які поновлюються у складі студентів.
При цьому пріоритетним правом на поновлення на навчання на вакантні
місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, користуються
особи, які раніше навчалися за кошти державного бюджету і були відраховані за
підставами, не пов'язаними з академічною неуспішністю, невиконанням
навчального плану чи порушенням правил внутрішнього розпорядку коледжу.
2.5. Кількість вакантних місць визначається з кожного курсу з спеціальності
як різниця між цифрою плану прийому відповідного року і фактичною чисельністю
студентів, що навчається за рахунок бюджету на цьому курсі.
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2.6. Завідуючий відділення інформує студентів про наявність вакантних місць
на бюджетній формі навчання, про умови переведення на них та розпорядженням по
відділенню оголошує конкурс.
2.7. Студент, який претендує на переведення з контрактної форми навчання на
бюджетну, не пізніше, ніж за два тижні до засідання педагогічної ради, на якій буде
розглядатися відповідне питання подає завідуючому відділення такі документи:
- заяву на ім’я директора (заява засвідчується підписом завідуючого
відділенням на якому навчається студент);
- копію залікової книжки;
- характеристику з рекомендацією/не рекомендацією про переведення,
підписану куратором академічної групи, у якій навчається студент, головою
студентської ради коледжу, головою студентської профспілкової організації
коледжу ( у характеристиці має бути вказаний рейтинг студента);
- документи про пільги, якими студент користується згідно з чинним
законодавством (якщо такі є);
- копії свідоцтва про смерть батьків для студентів, які стали сиротами після
вступу до коледжу).
2.8. Рішення про переведення приймається педагогічною радою коледжу на
підставі рекомендації конкурсної комісії у складі:
- заступника директора з навчальної роботи;
- голови студентської профспілкової організації коледжу;
- завідуючого відділенням;
- секретаря педагогічної ради;
- голови студентської ради коледжу.
2.9. Засідання конкурсної комісії відбувається не пізніше, ніж за тиждень до
засідання педагогічної ради, на якій буде розглядатися питання щодо переведення з
контрактної форми навчання на бюджетну форму навчання.
2.10. Комісія приймає рішення про рекомендацію щодо переведення з
контрактної форми навчання на навчання за кошти державного бюджету, яке
затверджується протоколом.
Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії затверджується директором
коледжу і подається на розгляд педагогічної ради.
Рішення педагогічної ради вводиться в дію наказом директора Комунального
закладу "Костянтинівський медичний коледж".
2.11. Особам, які переведені на навчання за державним замовленням,
призначають і виплачують стипендію за результатами попереднього семестрового
контролю з наступного місяця, що настає за датою відповідного наказу директора
про переведення (зарахування) студента.
2.12. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного
кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови повного
погашення отриманого кредиту.

з

