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" Prorektor ds. studentów i jakosci kształcenia
dr hah. Jolanta Choińska-Mika. prof. UW

Komunikat
w sprawie skladania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca

w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta

na rok akademicki 2[}17f'2|Jl8

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego

Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r.
(t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłasza się terminy:

1) skladania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok

akademicki 2017/20181:

a) dla obecnych studentówz:

1' od 8 czerwca 2017 r. do dnia 5 lipca 2017 r.

b) dla osób przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich., pierwszego i drugiego

stopnia) -- w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.

2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:

a) obecnym studentom:

I 21 lipca 2017 r. - dla osób.. które złożyły kompletny wniosek najpóźniej

do 5 lipca 2017 r.

b) studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych
magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia):

I 11 sierpnia 2017 r.

I 8 września 2017 r.

c) obecnym studentom, studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów

oraz osobom. które ubiegały sie przez ĹIS(`)Sweb o ponowne przyznanie miejsca:

'I 15 września 2017 r.

I 28 września 2017 r.

ul. Krakowskie Przedmieście 2Bƒ2B. DD~92? Warszawa
tel.: 22 55 20 354, faks: 22 55 24 O21
e-mail: prorektorstud@adm.uw.edu.p|, o.'ww.Lrw.edu.p|



3) kwaterowania w domach stndentaåt

a) dla studentów cudzoziemców - od 15 września 2017 r. do 5 pazdziernika 2017 r.;

b) dla pozostalych osób - od 21 wrzesnia 2017 r. do 5 października 2017 r.

4) Uniwersytet \Varszawski w miare iiiozliwtiśei zapewnia miejsca w dornaeli studenta

Uniwersytetu Warszawskiego uczestnikom Programu Mobilności Studentów i Doktorantów
MOST. Uczcstnikom Programu miejsce w domach studenta przyznaje Biuro Spraw

Studenckich w terminie do 28 września 2017 r.
5) Biuro Spraw Studenckich wydaje skierowania w celu zamieszkania w domach studenta dla

studentów innych uczelni, nie wcześniej niż od dnia 23 pażdziernika 2017 roku, o ile

pozwala na to stan wolnych miejsc w domach studenta.
6) Studenci mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy

za posrednictwem USOSweb od 22 lipca 2017 roku do 14 września 2017 roku.
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" Zgodnie z § 19 ust. 6 Regulaminu domów studenta. komisja stypendialna weryfikuje i przygritr.n'm_ie do rozpatrzenia
w llS{}.*`~1i.t'eh kazdy kompletny' wniosek złozony w terminach okreslonych niniejszym komunikatem.
Komisja zobowiązana jest przygotować taki wniosek do rozpatrzenia nie póżniej niż dzień przed terminem
przyznawania miej sc przez Biuro Spraw Studenckich.

3 Üfiüi"}" II ÍFEECÍBĘD fülüł SILICÍÍÓW l f'¦iü]11'Iio¬ które planuja kontynuowanie studiów na UW powinny złożyć wnioski
do 5 lipca 2017 r.

5 Zgodnie z § 27 ust. l Regulaminu domów studenta student. któremu przyznano miejsce w DS powinien zakwaterować sie
w nim zgodnie z terminami określonymi w niniejszym komunikacie. Niezakwaterowanie sie w terminie skutkuje utrata
miejsca.

Stosownie do § 27 ust. 4 Regulaminu student. któremu praktyki lub inne uzasadnione okoliczności uniemozliwiaja
zakwaterowanie we wskazanych terminach, ma obowiązek zawiadomić e tym fakcie kierownika domu studenta pisemnie.
faksem lub pocztą elektroniczna w terminie do dnia 1 pazdziernika. pedaiac planowany termin zakwaterowania.


