Додаток 14 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2017 році

Правила внутрішнього розпорядку в
Колегіумі
Загальні правила поселення та виселення студентів
Колегіум призначається для проживання студентів денної форми навчання на строк
від 25 серпня до 30 червня (один навчальний рік). Місце для проживання в Колегіумі
надається студентові лише на період навчання та екзаменаційної сесії. В період з 30 червня
по 25 серпня Колегіум може використовуватися для проживання учасників літніх шкіл,
семінарів, конференцій та інших заходів УКУ.
Для можливості проживання в Колегіумі
встановленого зразка та подає її секретарю Колегіуму:



студент

заповнює

заяву-анкету

студенти старших курсів – до 30 березня;
студенти першого курсу та магістри, які поступили в УКУ, – до 10

серпня.
Заяви-анкети, подані пізніше визначеного терміну, розгляду не підлягають.
Заповнені заяви-анкети розглядаються магістром Колегіуму на засіданні з кураторами.
Список студентів, які мають право на проживання наступного року, вивішується на дошці
оголошень до 15 травня.
Список студентів, поселених в Колегіум, які поступили на бакалаврські та
магістерські програми вивішується на дошці оголошень приймальної комісії до 25 серпня.
При поселенні студентів у Колегіум УКУ укладається угода на проживання строком
на один навчальний рік, у якій передбачається виконання «Правил внутрішнього розпорядку
в Колегіумі», збереження матеріальних цінностей та відшкодування нанесених збитків.
При виділенні місця в Колегіумі перевага надається таким категоріям студентів: особи
з віддалених областей; сироти; напівсироти; особи з багатодітних сімей та люди з
особливими потребами. За погодженням маґістра, секретар Колегіуму готує списки студентів
на поселення в Колегіум, який затверджується наказом ректора УКУ.
Особа, яка поселяється в Колегіум, протягом першого тижня проживання має пройти
інструктаж з техніки безпеки та бути добре обізнаною з «Правилами внутрішнього
розпорядку в Колегіумі». Інструктаж здійснює інженер з охорони праці УКУ. Проходження
інструктажу підтверджується особистим підписом студента в спеціальному журналі.
При виселенні студентів, приймається кімната, а не ліжко-місце. Як правило, студенти
виселяються разом. У випадку виселення одного з мешканців кімнати присутність інших
обов’язкова. Студенти, які залишаються в кімнаті письмово погоджують недоліки, які
повинні бути виправлені. Якщо кімната прийнята працівниками господарського відділу –
студенти здають ключі та картки-перепустки комісії, яка приймає кімнати.
Після здачі кімнати студент не може залишатися на ночівлю у зданій кімнаті. Він
може скористатися можливістю проживання в гостьових кімнатах (5 поверх) Колегіуму.

