УХВАЛЕНО
Протокол засщання
Вчено1 ради ОНАЗ 1М. О. С. Попова
В1д « 0[ » Ш & > 7 й Я 201 в р. № &

« СМ' »

ПОЛОЖЕНИЯ
про переведения студентов на вакантш М1сця держа
в ОдеськШ нацюнальшй академн зв'язку 1м. О.

1. З А Г А Л Ь Ш П О Л О Ж Е Н И Я
1.1. Дане Положения розроблене на основ1 Закону УкраТни «Про вищу
освггу»

№

1556-VII

запровадження

вщ

СвропейськоУ

01.07.2014,

методичних

кредитно-трансферно'1

рекомендацш

системи та й

щодо

ключових

докуменпв у вищих навчальних закладах (лист М О Н УкраУни в1д 26.02.2010 р. №
1/9-119), Положения про оргашзащю осв1тнього процесу в Одеськш нац10нальн1Й
академн зв'язку 1м. О.С. Попова.
1.2. Положения розроблене з метою стимулювання й 1шщювання мотивацп
у

студент1в

контрактно'1

форми навчання

щодо

полшшення

своУх якюних

показник1в усп1шиост1, залучеиня 1 заохочення 1х до участ1 у науково-досллдних
роботах академп тощо.
1.3.

Положения

регламентуе

процедуру

переведения

студент1в,

яю

навчаються за кошти ф1зичних або юридичних ос 16, на навчання за рахунок
державного бюджету в межах академп.
2. П О Р Я Д О К П Е Р Е В Е Д Е Н И Я С Т У Д Е Н Т Ш НА В А К А Н Т Н 1
М1СЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
2.1.

Вакантш

м1сця державного

замовлення

з'являються

в результат!

в1драхування з ОНАЗ 1м. О.С. Попова студента, який навчався за кошти
державного бюджету, або переведения його на шшу форму навчання чи до шитого
вищого навчального закладу, а також у раз1 видшення Мшютерством освгги 1
науки Украши додаткових м1сць державного замовлення.

2.2. О б л к вакантних мюць державного замовлення ведуть навчальний
В1ДД1Л та навчально-науков1 шститути (НН1) академп 1 повщомляють студенев
про Ух наявшсть на певному курс11 напрям! (спещальносп).
2.3. Для вир1шення питань переведения студентов на мюця державного
замовлення на кожний навчальний р1к наказом ректора створюеться конкурсна
ком1С1я ОНАЗ

1м. О.С. Попова у складк

перший проректор (проректор з

навчально'Г роботи), який е головою Комюп, начальник навчального вщдшу,
директора

НН1,

начальник

юридичного

вщдшу,

представник

оргашв

студентського самоврядування.
2.4.

Переведения

студенев,

яю

навчаються

за

кошти

ф1зичних

або

юридичних ос1б, на навчання за рахунок державного бюджету здшснюеться за
умови

наявност1

конкурент

вакантних

м1сць

державного

замовлення

виключно

основ1, за рейтингом усп1шност1 студенпв, як! протягом

на

трьох

оетанн1х семестрхв мали середн1й бал не нижче 80 та брали участь у наукових
роботах кафедр або суспшьно-масовш д1яльност1 в ОНАЗ.
2.5. Переведения студенпв на навчання за кошти державного бюджету
здшснюеться в межах одного курсу та одше'1 спещальност! (напряму), як правило,
пщ час кашкул.
2.6. Правом першочергового переведения на навчання за кошти державного
бюджету користуються студента, право яких на безоплатне навчання визначено
в1дпов1дними Законами Украши, Указами Президента УкраУни та Урядовими
р1шеннями.
2.7. За в1дсутност1 вакантних М1сць державного замовлення на в1дпов1дн1й
спец1альност1 (напряму), використання вакантних М1сць з 1нших спещальностей
(напрям1в) для переведения на безоплатне навчання студент1в, як1 П1Д час
навчання отримали таке право, здшснюеться лише з дозволу Мшктерства осв1ти 1
науки Украши й у межах державного замовлення в1дпов1дного року.
2.8. Особи, як1 бажають

взята участь у

конкурс!

на вакантш М1сця

державного замовлення, повинн1 подати в директорат НН1 наступи! документи:
- заяву на 1м'я ректора академп;'
- у раз! потреби документи щодо матер1ального становища студента;

- 1НШ1 документи, як1 надають право першочергового переведения.
Документи подаються у в1дпов1дний директорат шституту по закшченню
шдсумкового семестрового контролю.
2.9. Пюля заюнчення термшу, встановленого для подання документе,
шститут формуе та доводить до вщома громадськост] рейтинги усшшноеп
студенпв, яю виявили бажання взяти участь у конкурсь
2.10. На основ1 рейтингу устшност1 та з урахуванням рекомендащй оргашв
студентського самоврядування НН1 готуе пакет докуменпв студента, який мае
найвищий рейтинг усшшност1 серед претенденпв вщповщно! спещальиост1
(напряму) та разом з шшими документами подае на розгляд до Конкурсно!" комюп
з питань переведения на м!сця державного замовлення.
При

прийнятп

ршення

додатково

враховуються:

науков1

та

творч1

досягнення (участь у наукових конференциях, конкурсах, ол1мп1адах та шше),
характеристика

куратора

групи,

к1льк1сть

доповщей

на

науково-техн1чних

конференщях та кшьюсть публ1кац1й.
2.11. Переведения студенев з контрактно! форми навчання на вакантш
М1сця державного

замовлення

зд1йснюеться

наказом

ректора

за

поданням

директора НН1 та виписки 13 протоколу засщання Конкурсно! ком1С1'!.
2.12. При переведенш студенев на навчання за державним замовленням до
особово! справи студента додаються:
- витяг з протоколу засщання Конкурсно! комки ОНАЗ 1м. О.С. Попова;
- кошя наказу про переведения студента.
2.13. При переведенш з контрактно! форми навчання на бюджетну
студентам призначаеться стипенд!я в1дпов1дно до положения «Про порядок
призначення

1 виплати

стипендш,

матер1ально!

допомоги

та

заохочення

(прем1ювання) студентам, асшрантам та докторантам ОР1АЗ 1м. О.С. Попова».

Проректор з НР

О.В. Бондаренко

