за кошти держбюджету, або переведення його на іншу форму навчання чи до
іншого вищого навчального закладу; у разі виділення Міністерством освіти і
науки України додаткового державного місць; в інших випадках.
1.5
Переведення студентів з оплатного навчання на
держбюджетне здійснюється в межах одного курсу, спеціальності ( в межах
галузі знань).
Переведення студентів з оплатного навчання на держбюджетне на першому
курсі забороняється; за умови виключних обставин здійснюється за
погодженням з Міністерством освіти і науки України
1. Конкурсний відбір на вакантні місця
державного замовлення, порядок проведення
1.1. До участі в конкурсі на вакантні державні місця допускаються
студенти, які мають найвищий показник успішності (балів) за результатами
останньої сесії, а також:
- студенти, яким законодавством надано право на пільги з оплати
навчання;
- студенти, які є переможцями (лауреатами) всеукраїнських,
міжнародних спортивних змагань, творчих конкурсів, предметних олімпіад
(конкурсів наукових робіт); беруть активну участь в громадській, мистецькій
діяльності університету (факультету) тощо.
1.2. Першочергове переведення на навчання за кошти державного
бюджету належить особам, які мають найвищий показник успішності за
результатами останньої сесії з урахуванням пільг і соціального статусу
визначеного законодавством.
1.3. Студенти, які бажають переводу на навчання за кошти державного
бюджету, повинні на вакантне місце подати у відповідний деканат документи:
- заяву на ім’я ректора університету ;
- копію залікової книжки;
- копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг
(якщо таке право є);
- довідку про склад сім’ї, довідку про доходи всіх повнолітніх членів
сім’ї (у разі потреби);
- копії документів, що підтверджують активну участь студента в
науковому або громадському житті університету (факультету) або країни:
медалі, грамоти, дипломи, подяки тощо;
- рішення органів студентського самоврядування факультету
(студради, старостату), профспілки про рекомендацію на державну форму
навчання.

2. Порядок прийняття рішення
про рекомендацію щодо переведення студента
2.1. Питання щодо переведення студента на навчання за кошти
держбюджету розглядає комісія факультету, склад якої затверджується
розпорядженням декана.
До складу комісії факультету входять: декан факультету (голова
комісії), заступник(и) декана факультету, голова представника органів
студентського самоврядування факультету.
2.2. Комісія факультету на основі рейтингу успішності студентів
відповідного курсу та спеціальності (галузі знань), вивчення наданих
студентами документів з урахуванням рекомендації органів студентського
самоврядування, а також на основі проведеної співбесіди з претендентами
виносить рішення рекомендувати або не рекомендувати студента для
переведення на вакантне бюджетне місце.
Рішення комісії оформляється протоколом, який підписує голова та
секретар комісії.
2.3. Після засідання комісії декан факультету готує подання ректору
про переведення студента на навчання за рахунок держбюджету. До подання
додаються витяг з протоколу засідання комісії факультету, а також
документи, вказані в п.2.3.
3. Переведення на навчання за кошти держбюджету
3.1. На підставі подання декана про переведення студента з платної
форми навчання на вакантне місце державного замовлення ректор видає наказ
про переведення на навчання за державним замовленням.
3.2. Переведення на навчання за рахунок держбюджету здійснюється з
першого числа наступного місяця після видання наказу.
4. Заключні умови
4.1.
Заповнення вакантних місць державного замовлення є
обов’язковим.
4.2. За відсутності вакантних місць державного замовлення за даною
спеціальністю використання місць з інших спеціальностей в межах однієї
галузі знань для переведення на держбюджет студентів, які під час навчання
отримали таке право, здійснюється лише з дозволу Міністерства освіти і
науки України.

Додаток № 1
Ректорові
ЛНУВМ та БТ імені С.З.Ґжицького,
професор_______________________
студента(ки) ____________________
(факультет)
(форма навчання)
(форма фінансування)
(спеціальність)
(освітньо-кваліфікаційний рівень)
(курс та група)
(ПІБ студента)

ЗАЯВА

Прошу перевести мене з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
на вакантне бюджетне місце цього ж напряму (спеціальності) підготовки.

(дата)

Погоджено:
Перший проректор
Декан факультету
Головний бухгалтер

(підпис)

