
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DOTYCZĄCEGO PRZYDZIAŁU MIEJSC 

ORAZ ROZDZIAŁU POKOJÓW W DOMACH STUDENCKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 

Od 06.05.2014r.  
Do 23.05.2014r. 

Zapisy na miejsca w Domach Studenckich US - rejestracja na stronie 
internetowej (tylko i wyłącznie): www.samorzadus.pl/akademiki  

Do 27.05.2014r. Wydziałowe Komisje ds. Pomocy Materialnej podają do publicznej wiadomości 
listy z sumą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym przez 
studentów. (dostępne również na stronie www.samorzadus.pl/akademiki) 

Do 04.06.2014r. Termin do zgłaszania zastrzeżeń dotyczących ilości punktów uzyskanych                     
w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

Do 10.06.2014r. Wydziałowe Komisje ds. Pomocy Materialnej podają do publicznej wiadomości 
listy osób, które otrzymały miejsce w DS-ach na podstawie postępowania 
kwalifikacyjnego oraz informację o terminie i miejscu rozdziału pokojów                    
w DS-ach. (dostępne również na stronie www.samorzadus.pl/akademiki) 

Od 11.06.2014r.  
Do 13.06.2014r. 

Wydziałowe Komisje ds. Pomocy Materialnej dokonają rozdziału miejsc                 
w DS-ach na poszczególne pokoje. (wydają decyzję) 

7 dni od otrzymania 
decyzji 

Studenci, którzy otrzymali miejsce dostarczają do Dziekanatu właściwego do 
spraw Pomocy Materialnej: 

1) pisemną deklarację zamieszkania w przyznanym pokoju, 
2) dowód wpłaty zaliczki, w wysokości: 70,00zł  
    (siedemdziesiąt złotych) na konto US: (podane w decyzji!)  

(W przypadku zamieszkania opłata za pierwszy miesiąc zostanie pomniejszona  
o kwotę zaliczki) 
W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków student traci prawo 
do zamieszkania w DS! Wolne miejsce przyznaje się studentowi 
z największą liczbą punktów naliczonych w postępowaniu kwalifikacyjnym, 
któremu w pierwszym naborze nie zostało przyznane miejsce w DS. 
 
 
 

Do 28.06.2014r. Student, który chce zrezygnować z miejsca w DS, ma prawo ubiegać się o zwrot 
wpłaconej zaliczki. 

Do 03.07.2014r. Wydziałowe Komisje ds. Pomocy Materialnej dokonują zamknięcia list osób, które 
dostarczyły pisemną deklarację zamieszkania w przyznanym pokoju oraz dowód 
wpłaty zaliczki. Wygenerowane przez system listy trafiają do Kierownika ODS. 

  



 

 

Do 25.07.2014. I TURA 
Zapisy na miejsca w Domach Studenckich dla studentów I roku – zapisy              
w dziekanatach ds. Pomocy Materialnej.  
 
Miejsce składania wniosków: 
WH – al. Woj. Polskiego 65, pok. 5 (I piętro) 
WNEiZ – ul. Mickiewicza 64, pok. 123 
WNoZ – ul. Mickiewicza 16, pok. 110 
WZiEU – al. Woj. Polskiego 65, pok. 5 (I piętro) 
WT – ul. Pawła VI 2 pok. 7 
WPiA – ul. Narutowicza 17a, pok. 4 
WF – al. Woj. Polskiego 65, pok. 5 (I piętro) 
WKFiPZ – ul. Piastów 40 b, bud. 6, pok. 10 
WB – al. Woj. Polskiego 65, pok. 5 (I piętro) 
WMF – ul. Wielkopolska 13, pok.108a 
 

Do 31.07.2014r. Dziekani podają do publicznej wiadomości listy osób (I rok), które otrzymały 

miejsce w DS-ach. 

Do 20.08.2014 II TURA 
Zapisy na miejsca w Domach Studenckich dla studentów I roku – zapisy              
w dziekanatach ds. Pomocy Materialnej.  
 
Miejsce składania wniosków: 
WH – al. Woj. Polskiego 65, pok. 5 (I piętro) 
WNEiZ – ul. Mickiewicza 64, pok. 123 
WNoZ – ul. Mickiewicza 16, pok. 110 
WZiEU – al. Woj. Polskiego 65, pok. 5 (I piętro) 
WT – ul. Pawła VI 2 pok. 7 
WPiA – ul. Narutowicza 17a, pok. 4 
WF – al. Woj. Polskiego 65, pok. 5 (I piętro) 
WKFiPZ – ul. Piastów 40 b, bud. 6, pok. 10 
WB – al. Woj. Polskiego 65, pok. 5 (I piętro) 
WMF – ul. Wielkopolska 13, pok.108a 
 

Do 27.08.2014 r. Dziekani podają do publicznej wiadomości listy osób (I rok), które otrzymały 
miejsce w DS-ach. 

po 28.08.2014 r. III TURA 
Zapisy na miejsca w Domach Studenckich dla studentów I roku – zapisy u 
Kierownika Osiedla Domów Studenckich US, al. Boh. Warszawy 74 

 

UWAGA: 

 Wydziałowa Komisja ds. Pomocy Materialnej pozostawia do 15% miejsc przyznanych wydziałowi dla 
studentów przyjętych na I rok studiów uwzględniając podział miejsc w DS dla studentów studiów              
I i II stopnia. 

 Studenci ostatniego roku studiów I stopnia, zamierzający kontynuować naukę na studiach II stopnia                
w ramach tego samego wydziału mogą przystąpić do przydziału miejsc w trybie przewidzianym                  
dla studentów pozostałych lat albo według zasad przewidzianych dla studentów I roku podanych                        
w późniejszym terminie. 
 


