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Переведення студентів Кам’янець-Подільського коледжу будівництва,
архітектури та дизайну з навчання за кошти фізичної (юридичної) особи на
місця державного замовлення здійснюється відповідно до п.5 “Положення
про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих
навчальних закладів освіти”, затвердженого наказом Міністерства
освіти України від 15.07.1996 року № 245 та Листа Міністерства освіти і
науки України від 21.01.2010 р. № 1/9-21 “Про переведення на вакантні
місця державного замовлення”.
1. Переведення студентів коледжу, що навчаються на контрактній
формі навчання, на навчання за кошти державного бюджету здійснюється з
метою забезпечення виконання державного замовлення на підготовку
фахівців. Таке переведення проводиться, як правило, у міжсесійний період за
наявності вільних бюджетних місць на відповідній спеціальності.
2. Конкурс на заповнення вільних місць державного замовлення
оголошується розпорядженням директора коледжу. У цьому розпорядженні
вказується кількість вільних місць за спеціальностями і курсами, терміни
подання необхідних документів, час проведення засідання педагогічної ради.
Інформація про проведення конкурсу доводиться до відома студентів
завідувачами відділень та розміщується на стендах оголошень коледжу.
3. Переведення студентів на навчання на вакантні місця державного
замовлення повинно здійснюватися гласно, виключно на конкурсній основі,
за рейтингом успішності студентів з урахуванням їх соціального статусу та
обов’язкової участі органів студентського самоврядування у прийнятті
рішення щодо переведення.
4. Переведення здійснюється наказом директора за наявності вакантних
бюджетних місць.
5. Кількість вакантних місць визначається за кожним курсом і
спеціальністю як різниця між цифрою прийому відповідного року і
фактичною чисельністю студентів, які навчаються за державним
замовленням на даному курсі з даної спеціальності.
6. Переведення з контрактної на державну форму навчання студентів
здійснюється не рідше ніж двічі протягом навчального року, як правило,
після підведення підсумків семестрового контролю.
7. Правом першочергового переведення на навчання за кошти
державного бюджету користуються студенти, право яких на безоплатне
навчання визначено відповідними Законами України, Указами Президента
України та Урядовими рішеннями:
- студенти-сироти та студенти, які залишилися без піклування батьків,
- студенти-інваліди І та ІІ груп,
- студенти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і
віднесені до І та ІІ категорії,
- студенти-діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших
військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під
час виконання службових обов’язків,
- студенти з малозабезпечених сімей,

- студенти з багатодітних сімей,
- студенти, які мають вищий середній бал успішності за результатами
семестрового контролю за весь попередній період навчання.
8. При рівності середнього балу успішності переважне право на
переведення з контрактної форми навчання на державну мають студенти, які
беруть активну участь у навчально-виховній роботі та громадському житті
коледжу.
9. Студенти, які мають академічну заборгованість, не можуть брати
участь у конкурсному відборі на право навчатися за державним замовленням.
10. Студенти, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на
ім’я директора.
11. Студенти, які навчаються за кошти юридичних осіб, крім заяви на
участь у конкурсному відборі на право навчатися за державним замовленням,
подають згоду юридичної особи, яка сплачує за навчання студента.
12. Студенти, які навчаються за рахунок цільового пільгового
державного кредиту, переводяться на навчання за державним замовленням за
умови повного погашення отриманого кредиту.
13. На засіданні студентської ради коледжу обговорюються
кандидатури студентів, які подали повний пакет документів. Студентська
рада коледжу приймає рішення відкритим голосуванням про рекомендацію
певного студента (студентів) щодо його (їх) переведення на вакантні
бюджетні місця.
14. На підставі рішення студентської ради та стипендіальної комісії
готується наказ про переведення на навчання з контрактної форми навчання
на навчання за державним замовленням
15. Студенту, який навчався за кошти фізичної (юридичної) особи і
переведений на навчання за державним замовленням, стипендія
призначається відповідно до Положення про виплату стипендій студентам
коледжу.

