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Правила внутрішнього розпорядку в Колегіумі
Загальні правила поселення та виселення студентів
Колегіум призначається для проживання студентів денної форми
навчання на термін тривання академічного року (від початку вересня до
останнього дня екзаменаційної сесії у червні). Місце для проживання в
Колегіумі надається студентові лише на період навчання та екзаменаційної
сесії. В період літнього семестру Колегіум може використовуватися для
проживання учасників літніх шкіл, семінарів, конференцій та інших заходів
УКУ.
Щоби отримати місце проживання в Колегіумі, необхідно пройти
конкурсний відбір та бути зарахованим на освітньо-формаційну програму
«Християнство у пост-модерній добі».
Для можливості проживання в Колегіумі абітурієнт у день подачі
оригіналів документів у приймальну комісію, проходить консультацію з
представниками Колегіуму та заповнює онлайн-анкету встановленого зразка.
Заповнені онлайн-анкети розглядаються адміністрацією Колегіуму.
Список студентів, які мають право на участь у освітньо-формаційній програмі,
а відтак проживання в Колегіумі, публікується на сайті Колегіуму та вступної
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 збитків нанесених майну.
При виборі студентів на участь у освітньо-формаційній програмі
Колегіуму, основним критерієм є мотивація студента, перевага також 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. Протягом першого
тижня після поселення, студент, разом з іншими мешканцями кімнати, повинні
подати підписаний «Акт прийому-передачі майна», у котрому фіксується стан
кімнати на момент заселення.
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.
Тривалість освітньо-формаційної програми «Християнська духовність у
пост-модерній добі» - 1 рік. Така ж може бути тривалість поселення студентів у
Колегіум.

