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На Ваше звернення від 29.05.2020р. повідомляємо:
1.  Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до   іншого  незалежно від

форми навчання, напряму підготовки фахівців з  виіцою освітою, спеціальності здійснюється
за згодою ректорів  (директорів) обох вищих закладів освіти.

2.  Особи,  які  вступили  до  вищих  закладів  освіти  і  навчались    за  рахунок  коштів
державного бюджету, користуються пріоритетним  правом при переведенні та поновленні на
місця державного  замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

При відсутності вакантних місць,  що фінансуються за рахунок   коштів державного
бюджету, вищезгадані особи за .і.х згодою можуть  бути переведені або поновлені на навчання
з   оплатою   за   рахунок      коштів   місцевого   бюджету,   галузевих   міністерств,   відомств,
підприємств,  організацій,  установ  та  фізичних  осіб  за  умови    наявності  вакантних  місць
ліцензованого обсягу.

3.  Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім'я ректора
вищого  закладу  освіти,  в  якому  він  навчається,  заяву  про  переведення  і  одержавши  його
письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора того вищого закладу освіти, до якого він
бажає перевестись.

4.  При  позитивному розгляді  заяви  і  за умови  ліквідаці.і.  академічної різниці  ректор
вищого закладу освіти видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу
освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особово.і.
справи.

5. Ректор вищого закладу освіти, в якому студент навчався раніше, отримавши запит,
видає  наказ  про  відрахування  студента  у  зв'язку  з  його  переведенням  до  іншого  вищого
закладу  освіти  і  в  тижневий  термін  пересилає  особову  справу  студента  на адресу  вищого
закладу освіти, від якого надійшов запит. У вищому закладі освіти, в якому студент навчався
раніше, заJіишаються копі.і. академічно.і. довідки, учбово.і. картки студента, залікова книжка та
список  пересланих  документів.  Порядок  збереження  цих  документів  такий  самий,  як  і
особових справ студентів.

6.  Ректор  вищого  закладу  освіти,  до  якого  переводиться  студент,  після  одержання
особово.і. справи видає наказ про його зарахування.
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