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ІДей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від
15.07.1996 року № 245 «Про затвердження Положення про порядок
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»,
інших нормативно-правових актів України з питань освіти.
1.
Студенти, які навчаються в ОНАХТ на договірній основі з оплатою
за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств,
підприємств, організацій, установ та фізичних осіб (далі контрактна форма
навчання) можуть бути переведені на навчання за рахунок коштів
Державного бюджету України на конкурсній основі, за умови згоди
замовника, у таких випадках:
1) за високим рейтингом у навчанні;
2) за успіхи у науковій та/або у спортивній, громадській діяльності;
3) у зв'язку з тяжким матеріальним становищем: сім’ї особи, що
навчається в ОНАХТ (виховує одна мати або батько тощо).
Особи пільгових категорій (сироти, інваліди, діти з багатодітних сімей,
діти шахтарів тощо) у випадку навчання на контрактній формі навчання
переводяться на навчання за рахунок коштів Державного бюджету України
першочергово, без конкурсу, за умови наявного вакантного місця та
відповідних документів, які підтверджують соціальний статус особи. Якщо
бюджетних місць для навчання на даному напряму підготовки немає, декан
готує лист-клопотання, за підписом ректора ОНАХТ до Міністерства освіти і
науки України щодо виділення бюджетного місця для студента пільговика чи
перерозподілу бюджетних місць.
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Наказ
про
переведення студентів з контрактної форми
навчання на навчання за кошти Державного бюджету України, приймається,
як правило, під час літніх або зимових канікул (крім осіб пільгових
категорій).
2. Студенти, які навчаються в ОНАХТ за рахунок коштів Державного
бюджету України і бажають перевестися з одного напряму підготовки на
інший, можуть бути переведені на навчання на інший напрям підготовки за
рахунок коштів Державного бюджету України на конкурсній основі, у
випадках визначених пунктом 1 цього Положення.
3. Переведення студентів, які навчаються за освітнім ступенем магістр
та освітньо-кваліфікаційним рівнем - спеціаліст, з однієї спеціальності на
іншу не допускаються.
4. Переведення студентів, які навчаються на першому курсі не
допускається, крім осіб пільгових категорій.
5. За два тижні до початку наступного навчального семестру декан
факультету (завідувач відділенням) приймає рішення (розпорядження) про
оголошення конкурсу на вакантне бюджетне місце, оприлюднює на стенді та
сайті відповідного деканату (відділення відокремленого структурного
підрозділу) інформацію про наявність вакантних місць державного
замовлення за всіма освітніми ступенями та освітньо-кваліфікаційними
рівнями, курсами і спеціальностями (напрямами підготовки) та оголошує
конкурс на переведення на ці місця.
6. До участі у конкурсі на переведення на вакантні місця державного
замовлення допускаються студенти ОНАХТ 2-4 курсів денної або 2-5 курсів
заочної форми навчання, які навчаються за освітнім ступенем «бакалавр»,
«магістр», та ОКР «спеціаліст», та студенти 2-4 курсів денної або 2-5 курсів
заочної форми навчання Технікумів, Коледжу ОНАХТ, за результатами
навчання у ОНАХТ та виявленою при цьому успішністю та/або зі значними
успіхами у науковій, спортивній, громадській діяльності, є громадянами
України та/або студенти з тяжким матеріальним становищем сім’ї.
7. На вакантні місця першого курсу державного замовлення може
проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які вступали до
ОНАХТ на цей напрям підготовки (спеціальність), відповідно до Правил
прийому до ОНАХТ.
8. Протягом трьох робочих днів з моменту оголошення конкурсу,
студент, який бажає взяти участь у конкурсі, повинен надати в деканат
(відділення):
- заяву про участь у конкурсі на вакантне місце державного
замовлення;
- характеристику за підписом декана факультету (завідувача
відділенням), яка передбачає результати навчання студента за
минулий навчальний семестр та/або успіхи у науковій,
спортивній та громадській діяльності ОНАХТ;
- пільгові документи;
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9. Заяви, подані на конкурс, розглядаються й обговорюються на
засіданні Стипендіальної комісії факультету (технікуму, коледжу) із
залученням органів студентського самоврядування.
Рішення Стипендіальної комісії факультету (технікуму, коледжу)
приймається відкритим (таємним) голосуванням простою більшістю голосів.
Вищезазначене рішення направляється на узагальнення до Стипендіальної
комісії ОНАХТ.
На підставі рішення Стипендіальної комісії ОНАХТ декан факультету
(завідуючий відділенням) готує проект наказу ОНАХТ про переведення
студентів, які пройшли конкурс на навчання за рахунок Державного бюджету
України, як правило, під час літніх або зимових канікул (крім осіб пільгових
категорій).
10. Студенту денної форми навчання, що переведений на навчання за
державним замовленням, призначення і виплата стипендії здійснюється за
результатами останнього семестрового контролю відповідно до Правил
призначення стипендій в Одеській національній академії харчових
технологій, а саме:
академічної - з місяця, що настає за датою переведення особи на
навчання відповідно до наказу ректора академії;
соціальної - за процедурою та у строки, які визначені Правилами
призначення стипендій в Одеській національній академії харчових
технологій та Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2016 року №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам
(курсантам) вищих навчальних закладів» (із змінами).
11. Ліквідація академічної різниці, яка виникла у зв’язку з
переведенням студента на вакантне місце, здійснюється у встановленому
порядку. Результати успішності за дисциплінами, які отримав студент під час
ліквідації академічної різниці, враховуються при призначенні стипендії та
визначенні середнього балу при наступному підсумковому семестровому
контролі.
12. Вакантні місця державного замовлення, що залишилися після
конкурсу, зберігаються на наступний навчальний семестр і на них знову
оголошується конкурс.
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