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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дане положення регулює питання переведення, відрахування та
поновлення студентів, які навчаються за освітніми ступенями «бакалавр» та
«магістр» у Державному університеті «Житомирська політехніка».

2. ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ
2.1. Переведення студентів з іншого закладу вищої освіти (ЗВО) до
Житомирської політехніки та з Житомирської політехніки до іншого ЗВО,
незалежно від форми навчання, спеціальності, здійснюється за згодою ректорів
обох ЗВО.
2.2. Переведення студентів з іншого закладу вищої освіти до Житомирської
політехніки або з однієї форми навчання на іншу, які навчаються за освітнім
ступенем «магістр», здійснюється тільки за умови переведення на ті самі
спеціальності, за якими здійснювалась їх підготовка – рішенням ректорів ЗВО.
2.3. Переведення з однієї спеціальності на іншу студентів, які навчаються
за освітнім ступенем «магістр» не допускається.
2.4. Переведення студентів, а також поновлення на навчання осіб, які були
відраховані із закладів вищої освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або
зимових канікул (для студентів, які навчаються без відриву від виробництва,
переведення здійснюється, як правило, в міжсесійний період).
2.5. Особи, які вступили до закладів вищої освіти і навчались за рахунок
коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при
переведеній та поновленні на місця державного замовлення в Житомирській
політехніці, за умови наявності таких вакантних місць.
2.6. Особи, які навчаються у державному ЗВО на договірній основі з
оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств,
підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, можуть бути переведені на
навчання па таких же умовах до Житомирської політехніки. Такі переведення
можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу
та згоди замовників, що фінансують підготовку.
Вищезгадані особи можуть бути переведені на вакантні місця державного
замовлення в Житомирській політехніці на конкурсній основі та за умови згоди
замовників.
2.7. При існуванні двосторонніх або тристоронніх угод (студент, заклад
освіти і підприємство, організація, установа) переведення студентів з однієї
спеціальності або форми навчання на іншу, з одного ЗВО до іншого здійснюється
за умови внесення відповідних змін до даних угод з дотриманням вимог чинного
законодавства.
2.8. Переведення студентів на перший курс Житомирської політеехніки
забороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть розглядатися
Міністерством освіти і науки України.
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2.9. Студент, який бажає перевестись до іншого закладу вищої освіти,
подає на ім'я ректора Житомирської політехніки заяву про переведення та,
одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора того ЗВО,
до якого він бажає перевестись.
2.10. При позитивному розгляді заяви та за умови ліквідації академічної
різниці, ректор ЗВО видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а
до Житомирської політехніки направляє запит щодо одержання поштою його
особової справи.
2.11. Ректор Житомирської політехніки, отримавши запит, видає наказ про
відрахування студента у зв’язку з його переведенням до іншого закладу і в
тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу ЗВО, від якого
надійшов запит.
У Житомирській політехніці залишаються копії академічної довідки,
навчальної картки студента, залікова книжка та список пересланих документів.
Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів.
2.12. Ректор (директор) ЗВО, до якого переводиться студент, після
одержання особової справи видає наказ про його зарахування.
Переведення студентів до Житомирської політехніки з іншого ЗВО або з
однієї спеціальності в Житомирській політехніці на іншу здійснюється відповідно
до розгляду особових справ деканом факультету. Па підставі подання деканату та
погодженням з першим проректором (або проректором з науково-педагогічної
роботи) відділ кадрів готує наказ про переведення студентів.
2.13. Студенти, яких було зараховано до Житомирської політехніки на
перший курс зі скороченим терміном навчання за освітнім ступенем "бакалавр"
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ліквідують
академічну різницю відповідно до затвердженого графіка індивідуального плану.
2.14. Переведення здійснюється з обов’язковим погодженням з органами
студентського самоврядування.

3. ВІДРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ
3.1. Підставами для відрахування студентів з Житомирської політехніки є:
1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;
2) власне бажання;
3) переведення до іншого закладу освіти;
4) невиконання індивідуального навчального плану;
5) порушення умов договору (контракту);
6) інші випадки, передбачені законом.
3.2. Особам, відрахованим з Житомирської політехніки до завершення
навчання за освітньою програмою, видається академічна довідка та повертаються
оригінали документів про попередню освіту.
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До особової справи студента додаються: копія академічної довідки, підписана
керівництвом ЗВО і засвідчена гербовою печаткою, завірена залікова книжка,
студентський квиток.
Зразок академічної довідки встановлюється центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки.
3.3. Відрахування
студентів-сиріт та неповнолітніх
студентів
здійснюється за погодженням зі службою у справах дітей місцевих органів
виконавчої влади за місцем реєстрації.
3.4. Відрахування студентів здійснюється з обов’язковим погодженням з
органами студентського самоврядування.

4. ПОНОВЛЕННЯ ДО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ
4.1. Поновлення до складу студентів здійснюється ректором Житомирської
політехніки незалежно від тривалості перерви у навчанні, причини відрахування,
трудового стажу, форми навчання та з урахуванням здатності претендента
успішно виконувати графік освітнього процесу.
4.2. Студенти, які навчались в неакредитованих недержавних ЗВО, не
користуються правом поновлення до Житомирської політехніки.
4.3. Заява про поновлення повинна бути розглянута деканом факультету
протягом двох тижнів, і заявникові повідомляються умови зарахування на
навчання або причина відмови.
4.4. Поновлення студентів до Житомирської політехніки з іншого ЗВО
здійснюється за рішенням комісії з переводів та поновлень факультету. На
підставі протоколу засідання комісії з переводів та поновлень факультету
готується наказ про поновлення студентів.
4.5. Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється деканом
факультету Житомирської політехніки.
4.6. Поновлення студентів на перший курс Житомирської політехніки
забороняється (крім за дозволом МОН України). Студенти, які були відраховані з
першого курсу, наказом ректора Житомирської політехніки можуть бути
поновлені на другий курс, за умови ліквідації розбіжності навчальних планів
підготовки під час подальшого навчання за індивідуальним планом.
Проректор з НПР

А.В. Морозов

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор університету

О.В. Олійник

Провідний юрисконсульт

М.В. Остапчук
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(Ф 03.02-01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
№
прим.

Куди передано
(підрозділ)

Дата видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис
отримувача

Примітки
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(Ф 03.02-02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
№
пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис
ознайомленої особи

Дата
ознайомлення

Примітки
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(Ф 03.02-03)

Підпис особи, яка
внесла зміну

Дата введення зміни

анульованого

нового

заміненого

№
зміни

зміненого

№ листа/сторінки (пункту)

Дата внесення зміни

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
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(Ф 03.02-04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ
№
пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності

