Участь молодого покоління в студентському самоврядуванні – важливий шлях і умова
залучення студентства до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві.
Представники студентської ради входять до складу педадогічної ради Коледжу,
відвідують засідання, висловлюють свою думку, приймають рішення разом з педадогічним
колективом.
Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів Коледжу.
Виконавчим органом студентського самоврядування у КЕПІТі є Студентська рада.

Всі бажаючі, талановиті, амбіційні та яскраві студенти можуть проявити себе в безліч
захоплюючих заходах, які проводитимуться протягом року. Серед них: GPK, Презентація
1 курсу, Андріївські вечорниці та багато іншого…….і звичайно ж з питань на рахунок
всього цього звертайтеся в аудиторію 115/1 або в групі СРК.
(http://vkontakte.ru/club19962693)
З повагою СРК!
CЕРПЕНЬ

Чому, Ви обрали саме КЕПІТ (Коледж економіки, права та
інформаційних технологій)?
Чим Вас зацікавила саме ця спеціальність (маркетингова діяльність) ?
На твою думку, яка буде твоя група?

Коледж дає якісну освіту, а також хороші перспективи
після його закінчення. Мені подобається математика, а
також маркетинг. Загалом це дуже цікава спеціальність,
тому я впевнений, що зможу реалізувати себе саме в
ній. Я сподіваюся, що там буде багато цікавих людей, і
ми зможемо стати справжнім колективом!
Пукас Валерій, (МД – 1курс)

Газета була створена завдяки Адміністрації та Студентської Ради Коледжу!

Директор Коледжу економіки,
права та інформаційних
технологій – Сумбаєва Л.П.

Важлива не кількість знань, а якість їх.
Можна знати дуже багато чого, не знаючи
найпотрібнішого.
Лев Толстой

Коледж економіки, права та інформаційних технологій – структурний підрозділ
Університету "КРОК". Він дозволяє заздалегідь професійно орієнтувати молодих людей, надати їм
початкову вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста у галузі
економіки, права та комп’ютерних наук. Коледж - член всесвітньої мережі асоціативних шкіл
ЮНЕСКО.
Випускникам навчального закладу забезпечено послідовне й безперервне здобуття повної
вищої освіти. Успішне навчання у Коледжі надає можливість продовжити навчання в Університеті
"КРОК" з III курсу за профільною спеціальністю.
Викладачі Коледжу – фахівці вищої категорії зі значним досвідом роботи. Вони
забезпечують найбільш сприятливі умови для здобуття вчорашніми школярами сучасної освіти у
галузі комп’ютерної науки, економічної, юридичної освіти. Усі педагоги ставляться до студентів
Коледжу як до дорослих і, разом з тим виступають для них у якості друзів, добрих наставників.
На старших курсах навчальний процес надзвичайно мобільний, ще більш інформаційно
насичений, з поглибленим вивченням іноземних мов та комп’ютерних програм.
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ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
-

Економіка підприємства (ЕП)
Фінанси і кредит (ФК)
Бухгалтерський облік (БО)
Маркетингова діяльність (МД)
Комерційна діяльність (КД)
Правознавство (П)
Розробка програмного забезпечення
(РПЗ)
Обслуговування програмних систем і
комплексів (ОПСІК)

КЕПІТ (Коледж Економіки, Права та Інформаційних технологій) - це не тільки вищий
навчальний заклад у якому надається початкова вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста у галузі економіки, права або комп’ютерної науки, а й велика
родина, яка доволі часто проводить час разом. Різноманітні заходи, допомагають нам іноді
відпочити від навчання та краще пізнати один одного. Ласкаво просимо, у нашу велику та
дружню КЕПІТську родину!

Всі мої колишні однокласники
запитують: - “ Чому саме цей коледж?”, і
кожен раз я відповідаю по різному… На це
є дуже багато причин.
Ставлення
викладачів
до
студентів зовсім інше, та й вивчати
предмети стало набагато цікавіше
особливо коли знаєш, що це твій шлях у
майбутнє.
Найголовніше те, що атмосфера у
коледжі
не
змінюється
завдяки
адміністрації, котра завжди допомагає
та оберігає студентів, в той час, як самі
студенти
невгамовно
та
весело
проводять кожен день свого навчання.
Можна багато чого говорити про
коледж, але нікому не зрозуміти, що таке
КЕПІТ у всіх його кольорах, якщо не
побувати тут хоча б один раз.
Студентська Рада — це одна
велика
команда
на,
яку
можна
покластися. Не дивлячись на всі сварки,
поразки, бачиш все більше і більше
позитивних моментів. 15 березня нам
виповнилося 7 років. За цей час
студентська рада вклала дуже багато,
щоб урізноманітнити життя студентів.
Усі “ дякую ”, оплески — це мабуть те,
заради чого варто працювати і знову й

ЕКО «ЛОТОС» - студентський
екологічний клуб, що об’єднує креативну,
цілеспрямовану і соціально відповідальну
молодь. Поєднання науки та захоплення,
особистісного та колективного розвитку,
творчого відпочинку і запального драйву,
проекти і волонтерство, – це про нас!
Всі умови для розвитку твоїх
лідерських, організаторських і творчих
здібностей створені в Екологічному Клубі
Однодумців «ЛОТОС». Місією цього Клубу є
популяризація
зеленого
руху
задля
підвищення екологічної свідомості молоді.

ІНТЕРЕСИ КЛУБУ – ЦЕ:

знову зацікавлювати студентів та
викладачів.

Основним завданням Коледжу є сприяння становленнюособис
тості, здатної усвідомлювати процесижиттєтворчості, готової до
активної участі в них. Студент повинен не лише набувати знань,
а й оволодівати засобами пізнавальної та практичної діяльності,
брати участь у конструктивному діалозі, бутиздатним визначити с
воє місце у суспільних процесах.
Наш час потребує лідерів нової формації. Людей
компетентних, відповідальних, здатних мислити не ординарно. Ось
чому необхідні пошук і підтримка студентської молоді –
особистостей, що прагнуть брати активну участь у громадському
житті, мають організаторські здібності, усвідомлюють себе
потенційними лідерами, бажають використовувати свою енергій та
здібності заради інших.

Коледж – це простір життя дитини, у якому вона
повинна мати можливість повноцінно розвиватися.
КЕПІТ-2012







Підвищення еко свідомості
Особистісний розвиток
Втілення креативних ідей
Розробка та реалізація проектів
Активний відпочинок

Склад Студентської Ради Коледжу:
Голова СРК - Нагірна Наталія
Заступник голови СРК - Юр Максим
Голова розважального комітету - Філатов Олексій
Голова інформаційного комітету - Атрощенко Георгій
Голова комітету зі студентських питань - Пукас Анастасія
Голова спортивного комітету - Потьомка Ігор
Голова прес-комітету - Машовець Олег
Секретар - Мельнікова Марія
Голова наукового комітету - Потьомка Яків
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