ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ГУРТОЖИТКОМ
Під час навчання в коледжі іногородні студенти мають можливість
проживати у гуртожитку.
Гуртожиток коледжу розрахований на 250 ліжкомісць.
Плата за проживання здійснюється помісячно. Вартість проживання – 200
грн. за місяць.
Гуртожиток блочного типу. У кожному блоці є кухня та санітарно-гігієнічні
приміщення.
В гуртожитках створені відповідні умови для того, щоб студенти почували
себе як вдома. Кімнати укомплектовані необхідними меблями: ліжками,
тумбочками, столом та стільцями. Студенту надається право користування
власними електроприладами (комп’ютер, холодильник, телевізор, тощо) за
окрему плату.
Більшість кімнат гуртожитку має підключення до швидкісної мережі
Internet. У підвальному приміщенні працює спортивний зал.
З метою поліпшення роботи в гуртожитку введене чергування викладачів,
які проводять тематичні вечори, бесіди, консультації. Вся робота в коледжі
направлена на розвиток гармонійної, обізнаної людини.
Розподіл місць у гуртожитку здійснюється згідно з наказом директора та
відповідно до Положення «Про гуртожиток Роменського коледжу КНЕУ».
Заступник директора з навчально-виховної роботи, голова студради, студентської
профспілки спільно зі студентською радою гуртожитку та класними керівниками
академічних груп стежать за порядком у гуртожитках впродовж навчального
року. У кожному блоці обирається староста, який контролює роботу чергових та
слідкує за порядком.
Студентам-мешканцям гуртожитків категорично забороняється приносити і
вживати спиртні напої, палити в житлових кімнатах, місцях загального
користування та на території студмістечка, за виключенням спеціально
відведених місць, з'являтись до гуртожитку у нетверезому стані, грати в азартні
ігри, утримувати тварин тощо.
В гуртожитку діє студентська рада, яка скеровує студентів у русло
активного життя. Культурне життя студентів мешканців гуртожитку, досить
різноманітне: проводиться чимало заходів інтелектуального, розважального та
спортивного характеру, більшість з яких стали традиційними.
Поселення проводиться з 30 серпня по 1 вересня.
Адреса гуртожитку: м. Ромни, вул. Маяковського, 72.

На час складання вступних екзаменів іногородні абітурієнти
забезпечуються гуртожитком.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СТУДЕНТІВ
На території гуртожитку коледжу знаходиться медичний пункт,
де студенти можуть отримати необхідну медичну допомогу при
гострих та невідкладних станах. У разі необхідності
кваліфікована медична сестра направляє на лікування до лікаря
відповідного профілю.
Усі студенти регулярно отримують комплекс профілактичних
щеплень.
Студенти також регулярно проходять
флюорографічне обстеження.
Графік роботи медпункту: з 800 до 1600.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ
Для забезпечення харчуванням студентів у коледжі функціонує їдальня.
Студентська їдальня коледжу знаходиться на першому поверсі
навчального корпусу і розрахована на 50 посадкових місць.
Меню досить різноманітне і за доступними цінами.
Щодня в їдальні випікають хлібобулочні
та кондитерські вироби.
Для зручності харчування студентів у розкладі занять передбачено дві
великі перерви тривалістю 20 та 30 хвилин.

