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Внести до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу
«Маріупольський будівельний коледж» у 2016 році, такі зміни:
1. У розділі ІІІ:
1) пункт 1 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Особи, які раніше здобули повну загальну середню освіту за бюджетні
кошти, можуть вступати на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за
кошти фізичних та юридичних осіб.»;
2) доповнити розділ новим пунктом 6 такого змісту:
«6. Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право за
індивідуальною програмою бути поновленими для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в
межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому вищому
навчальному закладі.».
2. У розділі ІV:
1) доповнити розділ новими пунктами 4, 5 такого змісту:
«4. Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами
співбесіди, формуються на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю з
повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу
освіту за державним замовленням і оприлюднюються не пізніше 12.00 години
25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до
зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1
розділу XІV цих Правил до 18.00 години 27 липня, а також подати письмову
заяву про виключення з конкурсу на інші місця за державним замовленням.
Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної
середньої освіти за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00
години 28 липня. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з
конкурсу на інші місця за державним замовленням.»;
«5. Строки вступної кампанії на навчання на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за заочною формою навчання
визначаються Правилами прийому. При цьому зарахування на навчання за
державним замовленням закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків,
передбачених у розділі XVII цих Правил.».
3. У розділі X:
1) пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої
освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в
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