МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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“Про порядок переведення студентів, які навчаються
за контрактом, на вакантні місця держзамовлення”

На виконання Інструктивного листа Міністерства освіти та науки України „Про основні завдання вищих навчальних закладів України на 2007/2008
навчальний рік” від 03.07.2007р. за № 4.2-17/1450 та з метою упорядкування
процедури переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення
Н А К А З У Ю:
1. Встановити, переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних та

юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення проводяться
винятково на конкурсній основі на засіданні конкурсної комісії у складі:
- ректор університету – голова комісії;
- перший проректор-проректор з навчальної роботи – заступник голови;
- відповідальний секретар приймальної комісії – секретар комісії;
- декани факультетів – члени комісії;
- голова студентської Ради університету – член комісії;
- голова профспілкової організації студентів університету – член комісії;
2. Засідання комісії з переведення студентів як денної так й заочної форм на-

вчання на вакантні місця державного замовлення проводяться двічі на навчальний рік – у останній тиждень серпня та у перший тиждень січня. Підсумки засідання оформлюються рішенням, яке є правовою підставою для
видання наказу про переведення студентів на вакантні місця державного
замовлення.
3. На розгляд комісії декани факультетів представляють:

-

особисті справи студентів, які подали письмові клопотання про переведення на вакантні місця державного замовлення;
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- накопичений за період навчання студента навчальний рейтинг та навчальний рейтинг за результатами останньої заліково-екзаменаційної
сесії (див. пп. 3.1 – 3.4 Положення „Про проведення підсумкового контролю знань студентів” в редакції від 04.12.2006р.);
- додаткові документи (в тому числі клопотання кафедр, структурних
підрозділів, громадських організацій університету, інших зовнішніх
установ та організацій), які засвідчують успіхи студентів, що подали
заяви, у науковій, громадській діяльності та спорті, а також документи,
які характеризують низький матеріальний стан сім'ї, наявність студентської сім'ї, потребу державних підприємств та установ у цільовій
підготовці саме цього студента тощо;
- довідку про кількість вакантних місць по курсам на напрямі підготовки (бакалавріат) або спеціальності (спеціалізації).
4. Встановити, що конкурсний відбір проводиться серед студентів, які подали

заяви на перевід за такими критеріями:
- накопичений за період навчання студента навчальний рейтинг. Якщо
студент має накопичений навчальний рейтинг, який дорівнює або перевищує 90% від максимально можливого рейтингу за цей період навчання, то цей студент без додаткового конкурсу по іншим критеріям
переводиться на вакантні місця державного замовлення;
- на наступному етапі конкурсного відбору (якщо залишилися вакантні
місця державного замовлення) розглядаться справи студентів, які мають накопичений навчальний рейтинг, який дорівнює або перевищує
75% від максимально можливого рейтингу за цей період навчання. Серед них переважними правами на переведення користуються:
- студенти з малозабезпечених сімей, які подали довідки встановленого зразка;
- студенти, які приймають активну участь у науковій, громадській
діяльності та спорті;
- студенти, на яких прийшли клопотання встановленого зразка від
державних підприємств та установ у цільовій підготовці саме
цього студента;
- студенти, які є членами студентських сімей;
- студенти, в родині яких трапилося лихо або хвороба найближчих
членів сім'ї, що привело до суттєвого погіршення їх матеріального стану.
- на останьому етапі конкурсного відбору (якщо залишилися вакантні
місця державного замовлення) розглядаться справи студентів, які мають накопичений навчальний рейтинг, який перевищує 65% від максимально можливого рейтингу за цей період навчання, та мають документально засвідченні права, встановленні у попередньому пункті.
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- не розглядаються справи студентів, які мають непогашені догани за
порушення навчальної дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку
університету та гуртожитків, а також заборгованість по оплаті за навчання або проживання у гуртожитках. Крім того, не розглядаються
заяви студентів, які провчилися в університеті менше одного навчального року.
5. Заяви студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, на

вакантні місця державного замовлення приймаються деканатами або канцелярією університету у періоди після закінчення літньої або зимової заліково-еказаменаційної сесії до 20 серпня (влітку) та до 5 лютого (взимку).
6. Наказ по підсумкам конкурсного відбору на вакантні місця державного за-

мовлення видається не пізніше початку навчального семестра і є підставою
для внесення змін до бухгалтерського обліку та встановлення розміру
оплати за проживання у гуртожитку на наступний навчальний семестр тощо.
7. Деканам факультетів ознайомити всіх студентів контрактної форми на-

вчання з порядком переведення на місця державного замовлення, який
встановлений цим наказом, та вивішати його на дошках об'яв факультетів.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Сербова

М.Г.
Ректор
Проект вносить:
Перший проректор

С.М. Степаненко
Узгоджено:
Гол. бухгалтер
начальник ПФВ
начальник НВ
Юрисконсульт

