1. Це положення розроблено на основі ЗУ «Про вищу освіту», Наказу
Міністерства освіти України від 15.07.1996 року № 245 «Про затвердження
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів
вищих навчальних закладів освіти», Постанови КМУ від 23.11.2016р. №975
«Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для
здобуття професійно-технічної та вищої освіти», Листа Міністерства освіти і
науки України «Про переведення на вакантні місця державного замовлення»
від 21.01.2010 року № 1/9-21, Статуту коледжу.
2. 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 і
обов'язковій участі органів студентського самоврядування у прийнятті
рішення щодо переведення.
3. Переведення студентів з контрактної форми навчання на навчання за
кошти держзамовлення здійснюється виключно за наявності вакантного
бюджетного місця на тому ж курсі та з тієї ж спеціальності. Вакантні місця
держзамовлення з’являються коли студент, що навчався за держзамовленням,
був відрахований або перевівся до іншого навчального закладу.
4. Переведення може бути здійснено виключно за наявності бажання
студента. Фактом наявності бажання перевестись на державну форму
навчання є написання заяви на ім’я директора коледжу в довільній формі, але
в якій бажано вказати наступну фразу: «в разі наявності вільних місць
держзамовлення, прошу перевести мене з контрактної форми навчання на
навчання за кошти держзамовлення». Дана заява зберігається у адміністрації
поки не з’являться відповідні місця. Серед студентів, які написали вище
вказані заяви і обирається той хто буде переведений на відповідне місце
держзамовлення. Студент, який написав заяву і не був обраний для
переведення, може бути обраним для переведення, по тій же заяві, коли
з’явиться наступне вільне місце держзамовлення.
5. Особа, яка буде переведена на місце держзамовлення, визначається на
засіданні Педагогічної ради коледжу шляхом відкритого голосування.
Переможцем стає особа, яка набрала більшу кількість голосів. Голосуванню
передує представлення претендентів Педраді, яке проводить куратор, в групі
якого навчається студент. Куратор наводить дані успішності навчання
студента, його особисті якості, соціальний статус, а також будь-які дані, що
вважає за потрібне. При обговоренні кандидатур може виступити кожен з
присутніх, зокрема будь-хто з педагогічних працівників, представник
студентського самоврядування, батьки студента та інш.
6. В першу чергу правом на переведення користуються особи, право яких на
безоплатне навчання визначено чинним законодавством: діти-сироти,
інваліди, особи постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, діти, батьки, яких
загинули під час проведення АТО, діти, батьки яких визнані учасниками
бойових дій та інші. Всі перелічені вище статуси мають бути підтверджені
документально. При голосуванні враховується на сам перед рівень
успішності студента в навчанні, а також наступні фактори:

- участь студента в громадському житті коледжу, наявність стягнень і
заохочень;
- участь студента в олімпіадах та конкурсах;
- соціальний статус: виховання в багатодітній родині, малозабезпеченість,
стан здоров’я, участь батьків в проведенні АТО, будь-які інші підстави;
- інші фактори, що мають значення.
7. Обов’язкову участь в вирішенні питання переведення студента приймає
студентське самоврядування. Зокрема, представник самоврядування може
виступати щодо кандидатур на переведення та приймає участь в голосуванні,
як член Педради.
8. Правом на переведення на державну форму навчання не користуються
особи, що здобули освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста, як в нашому коледжі, так і в іншому навчальному закладі за
рахунок коштів державного чи місцевого бюджету. Не допускається до
проведення голосування кандидатура особи, що має заборгованість по оплаті
за навчання.
9. За підсумками голосування виноситься наказ по коледжу «про переведення
на вакантне місце держзамовлення». Сплачені наперед кошти за навчання
повертаються платнику.

