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Загальні положення
1.1 Положення про порядок переведення студентів, які навчаються за кошти
фізичних або юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету (далі
Положення) розроблено на підставі чинного законодавства, в тому числі:
- Конституції України;
- Закону України «Про вищу освіту»;
- Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
- Закону України «Про охорону дитинства»;
- Указу Президента України від 29 жовтня 2014 року №835/2014 «Про
невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим
категоріям громадян»;
- листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-21 від 21.01.2010 р. «Про
переведення на вакантні місця державного замовлення»;
- Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів
вищих закладів освіти, затвердженого наказом МОНУ №245 від 15.07.1996року.
1.2 Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в
державному вищому навчальному закладі «Маріупольський будівельний коледж»
(далі – МБК) на договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб (далі - на договірній основі), на вакантні місця державного
замовлення.
1.3 Переведення студентів МБК, які навчаються на договірній основі, на місця
державного замовлення здійснюється з метою забезпечення виконання державного
замовлення на підготовку фахівців.
1.4 Переведення студентів, які навчаються на договірній основі, на місця
державного замовлення здійснюється за умови наявності вакантних або додаткових
держбюджетних місць. Вакантні місця державного замовлення з’являються:
- в результаті відрахування з МБК студентів, які навчалися на місцях
державного замовлення,
- переведення студентів, які навчалися за держзамовленням на іншу форму
навчання або до іншого вищого навчального закладу,
- в разі виділення Міністерством освіти і науки України додаткових місць
державного бюджету.
1.5 Переведення студентів з навчання на договірній основі на місця державного
замовлення здійснюється в межах одного курсу і одного напряму підготовки
(спеціальності) після закінчення екзаменаційної сесії на конкурсній основі за умови
згоди замовника. Згода замовника оформлюється додатковою угодою про
розірвання договору про навчання.
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1.6 Переведення студентів з навчання на договірній основі на місця державного
замовлення до закінчення ними першого семестру першого курсу не дозволяється.
1.7 За відсутності вакантних місць державного замовлення на даному напрямі
(спеціальності), використання вакантних місць з інших напрямів (спеціальностей)
здійснюється лише з дозволу Міністерства освіти і науки України і у межах
державного замовлення відповідного року.
2 Порядок та умови переведення
2.1 Переведення студентів, що навчаються за рахунок коштів фізичних або
юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення здійснюється наказом
директора коледжу на підставі рішення педагогічної ради.
Переведення студентів на вакантні місця державного замовлення здійснюється
гласно, на конкурсній основі, як правило, під час літніх або зимових канікул.
2.2 Якщо заяв від студентів, що бажають перевестися на вакантні місця
державного замовлення, більше ніж бюджетних місць, переведення здійснюється
за наступними пріоритетами:
2.2.1 Правом першочергового переведення на навчання за кошти державного
бюджету користуються студенти, право яких на безоплатне навчання визначено
відповідними Законами України, Указами Президента 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.
2.2.2 Студенти, які досягли високих успіхів у навчанні, за рейтингом
успішності.
За умови однакового рівня успішності враховується соціальний статус
студентів (напівсироти, діти з багатодітних сімей тощо), матеріальний стан, участь
у науковій роботі та в громадському житті відділення, коледжу.
2.2.3 Право брати участь у конкурсі на зарахування на вакантні місця
державного замовлення мають студенти, які навчалися в інших вищих навчальних
закладах, навчались за рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду
керівників вищих навчальних закладів на переведення до МБК.
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