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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу
освіту», Закону України «Про освіту», Наказу Міністерства освіти і науки
України № 245 від 15.07.1996 р. «Про затвердження Положення про порядок
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»,
листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця
державного замовлення» від 21.01.2010 р. № 1/9-21.
1.2. Переведення студентів Державного університету «Житомирська
політехніка» з навчання за кошти фізичних, юридичних осіб (далі – договірна
основа навчання) на навчання за кошти державного бюджету (далі – бюджетна
основа навчання) здійснюється на конкурсній основі наказом ректора
університету на підставі рішення конкурсної комісії факультету.
До складу конкурсної комісії факультету входять: декан факультету, його
заступник (заступники), завідувачі кафедр факультету, голова студентського
профспілкового комітету та представники органів студентського самоврядування
університету.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
2.1. Переведення студентів університету, що навчаються за договірною
основою на бюджетну основу навчання можливе:
- за наявності вакантних бюджетних місць;
- 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. При розгляді конкретних заяв враховується:
1. успішність (середній бал обчислюється з урахуванням результатів здачі
екзаменів, захистів курсових проектів та робіт, практики) за результатами всіх
екзаменаційних сесій з округленням до сотих частин бала;
2. пільги, якими студент користується згідно чинного законодавства
(відповідно до Законів України, Указів 1 (резидента України та урядових рішень);
3. участь студента в науковій роботі, у громадському житті факультету,
університету.
2.3. Кількість вакантних бюджетних місць визначається з кожного курсу і
напряму підготовки (спеціальності) як різниця між цифрою плану прийому
відповідного року і фактичною чисельністю студентів, що навчається за рахунок
бюджету на цьому курсі з цього напряму підготовки (спеціальності).
2.4. Декан:
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- інформує студентів про наявність вакантних місць на бюджетній основі
навчання та про умови переведення на них;
- розпорядженням но факультету оголошує конкурс та сповіщає дату
засідання конкурсної комісії.
2.5. Студент, який претендує на переведення з договірної основи навчання
на бюджетну, не пізніше, ніж за два тижні до засідання конкурсної комісії
факультету, на якому буде розглядатися відповідне питання, подає декану
факультету такі документи:
- заяву на ім’я ректора встановленого зразка. Заява засвідчується підписом
декана факультету (директора інституту), на якому навчається студені.
- копію індивідуального навчального плану (залікової книжки);
- характеристику з рекомендацією про переведення, підписану куратором
академічної групи, у якій навчається студент, деканом факультету, головою
студентської ради факультету, головою профбюро університету (для студентів
денної форми навчання). У характеристиці має бути вказаний рейтинг студента;
- довідку з місця роботи із зазначенням стажу роботи (для студентів
заочної форми навчання);
- 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 університету).
2.6. Рішення про переведення приймається конкурсною комісією
факультету. Склад конкурсної комісії факультету затверджується наказом
ректора Житомирської політехніки.
2.7. Комісія приймає рішення про рекомендацію щодо переведення з
договірної основи навчання на навчання за кошти державного бюджету, яке
оформлюється протоколом. Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії та
проект наказу про переведення з договірної форми навчання на навчання за кошти
державного бюджету затверджується ректором університету.
2.8. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного
кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови повного
погашення отриманого кредиту.
Проректор з НПР

А.В. Морозов

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор
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