
REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA MIEJSC STUDENTOM 

AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 

 im. Marii Grzegorzewskiej 

W DOMACH STUDENCKICH 

 

  

 

§ 1 

 

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w Domu Studenta Akademii Pedagogiki Specjalnej 

przysługuje studentowi studiów stacjonarnych, któremu codzienny dojazd do uczelni 

uniemożliwiałby  lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w 

trudnej sytuacji materialnej.   

 

§ 2 

 

Student ubiegający się o miejsce w Domu Studenta zobowiązany jest do złożenia w 

Biurze ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich: 

1) wypełnionego wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta (załącznik nr 1); 

2) oświadczenia o wysokości rzeczywistych dochodów netto rodziny za ostatni rok 

podatkowy. 

§ 3 

 

1. Termin składania dokumentów, o których mowa w § 2 upływa z dniem 30 maja (w 

przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego). 

2. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia oraz kandydaci na I rok studiów 

drugiego stopnia składają dokumenty o miejsce w Domu Studenta wraz z 

dokumentacją wymaganą w procedurze rekrutacyjnej. 

3. Podania złożone po w/w terminie rozpatrywane będą wyjątkowo w trybie ustalonym 

przez Komisję Socjalno-Bytową. O trybie postępowania dotyczącym podań złożonych 

po terminie, Komisja Socjalno-Bytowa informuje studenta telefonicznie. 

4. W przypadku niezakwaterowania się studenta w Domu Studenta do 1 października, 

zarówno po uprzednim poinformowaniu Komisji Socjalno-Bytowej, jak i bez jej 

poinformowania, student w kolejnym roku nie może ubiegać się o miejsce w Domu 

Studenta. 

5. W przypadku niezakwaterowania spowodowanego uzasadnioną sytuacją losową i 

poinformowania o tym fakcie Komisji Socjalno-Bytowej, student nie traci 

uprawnienia do ubiegania się o miejsce w Domu Studenta w kolejnym roku.  

 

§ 4 

 

1. Miejsce w Domu Studenta przyznaje Komisja Socjalno-Bytowa. 

2. Komisja Socjalno-Bytowa umieszcza listę osób, którym przyznano miejsce w Domu 

Studenta na stronie internetowej Akademii  najpóźniej do 30 czerwca. 

3. Od decyzji Komisji Socjalno-Bytowej przysługuje studentowi odwołanie do 

Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów w czasie 7 dni od daty 

umieszczenia list. 

 

 



§ 5 

 

1. Małżeństwa studenckie mogą ubiegać się o przyznanie pokoju małżeńskiego. 

Pierwszeństwo mają małżeństwa studenckie Akademii. 

2. Matki z dziećmi mogą ubiegać się o przyznanie pokoju dla matki z dzieckiem. 

3. W przypadku zajmowania miejsca przez małżeństwa studenckie lub matki z dziećmi 

opłata za dodatkowe miejsca jest określona na podstawie taryfikatora opłat za 

zakwaterowanie w Domu Studenta. 

 

§ 6 

 

1. W okresie urlopu dziekańskiego studentom nie przysługuje miejsce w Domu Studenta. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w czasie urlopu dziekańskiego student 

może ubiegać się o miejsce w Domu Studenta. 

3. Student ubiegający się o miejsce w Domu Studenta w trakcie trwania urlopu 

dziekańskiego zobowiązany jest do dostarczenia podania uzasadniającego zaistniałą 

sytuację przed zakończeniem pierwszego miesiąca urlopu dziekańskiego do Biura ds. 

Immatrykulacji i Spraw Studenckich. 

4. Jeśli student ubiega się o urlop dziekański w trakcie trwania semestru, po otrzymaniu 

odpowiedniej decyzji obowiązany jest w terminie 7 dni złożyć kopię decyzji do Biura 

ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich. 

 

§ 7 

 

1. W przypadku dysponowania przez Akademię Pedagogiki Specjalnej  wolnymi 

miejscami w Domu Studenta w okresie trwania wakacji o miejsce to mogą ubiegać się 

studenci, których sytuacja życiowa uzasadnia tego typu potrzebę. 

2. Opłata za miejsce w Domu Studenta w czasie wakacji jest określona na podstawie 

taryfikatora opłat za zakwaterowanie. 

 

§ 8 

 

1. Zamiana przyznanych miejsc jest możliwa wtedy, gdy uczelnia dysponuje miejscami 

w danym Domu Studenta lub student znajdzie inną osobę, która chce się zamienić. 

2. Zamiany miejsc powinny być zgłoszone w Biurze ds. Immatrykulacji i Spraw 

Studenckich. 

§ 9 

 

1. Podstawą do zakwaterowania studenta w Domu Studenta jest lista przyznawanych 

miejsc sporządzona przez Komisję Socjalno-Bytową. 

2. O rezygnacji z przydzielonego miejsca w Domu Studenta student obowiązany jest 

zawiadomić Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich w formie pisemnej. 

3. W przypadku niedostarczenia pisemnej rezygnacji student otrzymuje pisemne 

upomnienie i telefon z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz wyznaczonym 

terminem spotkania w tej sprawie. 

4. Akademia umożliwia zakwaterowanie studentom niepełnosprawnym na podstawie 

zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności i możliwości przydziału miejsc na dany 

rok akademicki. 

 

 



§ 10 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


