
Щиректор Q

положЕннrI
ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТIВ

окУ ( БIлГоР_оД - ДшСТРоВСЬкЕ )rЧилиЩtr>
З KOHTPAKTHOI НД ДЕРЖАВНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

Бiлгород - ffнiстровський
2015 р"

ф

<< 3а>>



1. Загальнi питання

1,1, ЩеЙ порядоК розроблеНо на пiдСтавi чинНого закоНодавства, в тому числi,Закону УкраiЪи кПро вищу ocBiTy> лъ2984-III зi змiнами та доповненнями, НаказуMiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи Ns245 вiд 15.07.1996р..кПр";";;;;*ення положенняпро поряДок' переведення, вiдрахування та .rо"оuое*rrя сryдентiв 
'виrцих 

наВчалЬнI'хзакладiв>,
1,2, Переведення сТудентiв училищо, що навчаються на 1-му Kypci, не ДоЗВоля€ться.

2. Органiзацiйнi питання.

2,1. Переведення стулентiв оку кБiлгород - Щнiстровське медичне rIилище ) зKoHTpaKTHoi'Ha держав}Iу форму навчання здiйснюсться згiдно Положення про порядокпереведення, вiдрахування та поновлення студентiв вищих навчаJIьних закладiв, наказом
ilp_eкTopa r{илища на,конкуРснiй ocHoBi за погодженням з студентською Радою училищаI лише за наявнОстi вакантних бюдNiетних мiсць та за умови повноТ оплати за ранiшенаданi ocBiTHi послуги в межах одного напряму i якщо студент склав вчасно i успiшнопоточну сесiю,

2,2, Кiлькiсть вакантних мiсць визначасться по кожному курсу i напряму пiдготовки(спецiа_гlьностi) як рiзниця мiж uифрою ,р"И"rу 
- 
вiдповiдного року i фактичноючисельнiстю студентiв, що навчаються за рахунок бюджету на даному Kypci з даногонапряму пiдготовки (спецiальностi).

?.1. }Ori" ПРОВедення конкурсу - 10 днiв з моменту його оголошеЕня.
2.4, Бажаючi взяти rIастъ у KoHK}?ci у зазначений TepMiH подають заlIву на iм'я&{ректора rтилища секретарю цавчальнот частини . офу*пrуванням причини тадодаютьgя вiдповiднi документи, '
2,5, Кандидатура претендента на державне мiсце обговорюеться та затверджу€тьсяна пецагогiчнiй радi училища, пiсля чого видасться наказ.
2,6, Переважне право на переведення з контрактнот форми навчаЕня державнунадаеться:

Щенна форма навчання:

- Сrуд."там сиротам;

студентам-iнвалiдам I, II груп;

студентам, якi постраждали внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи i вiднесенi
до I та II категорii;.

студентам, У яких один iз батъкiв-вiйськовослужбовцiв (усиновлювачiв) загинувчи визнанИй сУдо' зниклиМ безвiстИ пiд чаС участi в антитерористичнiй операuii,захищаючи незалежнiсть, cyBepeHiTeT та територiальну цiлiснiъть Украiни ;

студентаМ, батькИ яких вiднОсяться дО рядовогО i начальнИцького складу органiввнутрiшнiх спраВ УкраiнИ та загинуЛ" uбо померли внаслiдок поранення, контузiiчи калiцтва, одержаних пiд час учаiтi , urr"r.рфистичнiй on.puiii;.u*"*u,or"
незалежнiСть, cyBepeHiTeT.Ta територiальну цiлiснiсть УкраiЪи та при виконаннicBoix службових обов'язкiв ;

- студентам з багатодiтних сiмей ( сiм'я з 5 i бiльш дiтей та мас статус багатодiтноiciM'i), ; ,

студентам, якi мають Вищий середнiй бал за результатами останнъоi
екзаменацiйнот ceciT та за результатами семестрового контролю.
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