WNIOSEK
o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2014/2015
w DS-1, DS-3, DS-4, DS-5, AMICUS, ANDROMEDA, ARKONA*: .....................
(nr pokoju)

Nazwisko:..........................................................

Wydział:...................................................................

Imię:..................................................................

Kierunek:...........................................................rok...............

Numer albumu:................................................

Studia: I stopnia/II stopnia, stacjonarne/niestacjonarne*

*(podkresl
Uczelnia.......................................................................... (proszę uzupełnić, jeżeli inna niż ZUT)
Adres stałego zameldowania:............................................................................................................................
(ulica, kod pocztowy, miejscowość, ew. województwo)

Adres e-mail:................................................



Numer telefonu..................................................

Otrzymuję stypendium socjalne:

□

TAK , do wniosku dołączam następujące dokumenty potwierdzające dochód netto przypadający
na osobę w rodzinie:.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Potwierdzam średni dochód netto na 1 osobę: ................

....................................................
(podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia)

NIE



□

Oświadczam, iż odległość od miejsca mojego zameldowania do Szczecina wynosi.............km
Wnioskuję o uwzględnienie preferencji wynikających z poniższej sytuacji:

□ małżeństwo/para (studenci ZUT),
□ małżeństwo/para (jedna z osób spoza ZUT),
□ małżeństwo/para z dzieckiem,
□ rodzic wychowujący samotnie dziecko,
□ studentka będąca w ciąży,
□ osoba niepełnosprawna,
do wniosku dołączam następujące dokumenty........................................................................................
..................................................................................................................................................................
* proszę podkreślić właściwe
PARY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRZYDZIAŁ W DS DO WNIOSKU MUSZĄ DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIE DLA PAR
WNIOSEK NALEŻY UZUPEŁNIĆ CZYTELNIE!
Oświadczam, że powyższy wniosek wypełniłam/em zgodnie z prawdą i że świadoma/y jestem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu
karnego za podawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu kwalifikacyjnym związanym z przyznaniem miejsca w domu studenckim na rok
akademicki 2014/2015, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

.......………………………
czytelny podpis studenta
W przypadku rezygnacji z otrzymanego miejsca w domu studenckim zobowiązany jestem potwierdzić rezygnację w administracji domu studenckiego do dnia
25.07.2014 r.
W przeciwnym razie kandydat, który nie spełnił w/w warunku zostanie pozbawiony możliwości otrzymania miejsca w domu studenckim na okres dwóch lat od
złożenia wniosku.

.......………………………
czytelny podpis studenta

WYPEŁNIA WYDZIAŁOWA KOMISJA MIESZKANIOWA
Punkty przyznane za:

dochód netto

odległość

suma

Miejsce na uwagi:.............................................................................................................................................
...................................................................
(data i podpis przyjmującego wniosek)

..................................................................
(data i podpis Przewodniczącego
Wydziałowej Komisji Mieszkaniowej )

HARMONOGRAM AKCJI AKADEMIK
nabór wniosków studentów na rok akademicki 2014-2015
 Rozpoczęcie akcji akademik (rozpropagowanie informacji
 na wydziałach i w akademikach).

24.03.2014r.

Zapisy w administracji poszczególnych akademików dla osób,
które mogą i chcą pozostać w obecnie zajmowanym pokoju.

31.03.2014 r. - 2.04.2014 r.

Zapisy w administracji poszczególnych akademików dla osób,
które chcą dokonać zmiany obecnie zajmowanego pokoju.

3.04.2014 r. – 4.04.2014 r.

Zapisy w administracji poszczególnych akademików dla wszystkich
pozostałych studentów, w tym osób które mieszkają w innych
akademikach.
Składanie wniosków na poszczególnych wydziałach
Osoby, które zapisały się na miejsce w akademiku muszą złożyć
wniosek do Wydziałowych Komisji Mieszkaniowych na swoim
wydziale.
Wnioski należy składać wraz z pełną dokumentacją,
w przeciwnym razie nie będą rozpatrywane.
Wywieszenie list studentów ubiegających się o miejsce w domach
studenckich na wydziałach i w akademikach.
Przyjmowanie odwołań do komisji urzędujących na wydziałach.
Wywieszenie przez Uczelnianą Komisję Mieszkaniową listy
studentów uprawnionych do otrzymania miejsca w domach
studenckich na wydziałach i w akademikach wraz z wykazem
otrzymanych miejsc.

7.04.2014 r. – 8.04.2014 r.

9.04.2014 r. – 15.04.2014 r.

28.04.2014 r.
29.04.2014 r. – 07.05.2014 r.

27.05.2014 r.

Każdy student ma prawo wpisać się na listę wyłącznie do jednego akademika.
Osoby, które nie zapisały się w administracji poszczególnych akademików (w terminach ustalonych w
powyższym Harmonogramie), a chcą otrzymać pokój w domu studenckim, składają wnioski do
Wydziałowej Komisji Mieszkaniowej na swoim wydziale od 9. do 15.04.2014 r.
Studenci są zobowiązani do zapoznania się z Zasadami przyznawania miejsc w domach studenckich ZUT,
który dostępny jest na stronie www.zut.edu.pl, (zakładka Dla studenta).

