REGULAMIN
przyznawania miejsc w Domach Studenckich
dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

I. Postanowienia ogólne

§1. Regulamin przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu
Szczecińskiego określa procedurę przyznawania miejsc w Domach Studenckich Uniwersytetu
Szczecińskiego.
§ 1a. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Kierowniku ODS – rozumie się przez to Kierownika osiedla Domów Studenckich Uniwersytetu
Szczecińskiego.
2) URSS US – rozumie się przez to Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego Uniwersytetu
Szczecińskiego, która jest organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu
Szczecińskiego i działa na podstawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu
Szczecińskiego.
3) WKds.PM – rozumie się przez to właściwą Wydziałową Komisję do spraw Pomocy
Materialnej.
4) RMOA – rozumie się przez to Radę Mieszkańców Osiedla Akademickiego Uniwersytetu
Szczecińskiego, która jest organem reprezentującym interesy mieszkańców Domów
Studenckich Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego.
5) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Przyznawania miejsc w Domach Studenckich
dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
6) Harmonogramie – rozumie się przez to harmonogram postępowania kwalifikacyjnego
dotyczącego przydziału miejsc oraz rozdziału pokoi w Domach Studenckich na kolejny rok
akademicki.
7) Trudnej sytuacji materialnej – rozumie się przez to kwalifikowanie się studenta
do otrzymywania stypendium socjalnego.
8) UKds.PM – rozumie się przez to Uczelnianą Komisję do spraw Pomocy Materialnej, która jest
organem odwoławczym od decyzji wydanych przez WKds.PM oraz UKM.

§2. Pierwszeństwo do zakwaterowania w domach studenckich przysługuje studentom Uniwersytetu
Szczecińskiego:

1) którym codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie
lub
2) znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
§3. uchylony
§4. Przydziału miejsc w DS oraz rozdziału pokojów w DS dla studentów danego Wydziału dokonuje, z
zastrzeżeniem § 10, WKds.PM
§5. Miejsca w DS przyznawane są corocznie na okres roku akademickiego z wyłączeniem okresu
wakacyjnego.
§6. Studenci mogą uzyskać zezwolenie na zakwaterowanie w DS w okresie wakacji letnich za zgodą
Kierownika ODS.

II. Zasady i tryb przyznawania miejsc w Domach Studenckich

§7 URSS US określa w drodze uchwały Harmonogram, który i zatwierdza Prorektor ds. Studenckich US
każdorazowo do końca kwietnia roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który
przyznaje się miejsce w DS.

§8. 1. Przewodniczący UKds.PM w porozumieniu z URSS US, Kierownikiem ODS US i RMOA ustala
pulę miejsc dla:
1) niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, wymagających
specjalnych warunków;
2) matek z dziećmi;
3) administratorów sieci internetowych w DS;
4) do dyspozycji URSS i RMOA;
5) pulę rezerwową do dyspozycji Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej US.

2. Liczbę miejsc dla wydziału ustala się proporcjonalnie do liczby osób ubiegających się o miejsce w
DS na tym wydziale.

3. W przypadku większej liczby osób ubiegających się o miejsce w DS niż miejsc przyznanych z puli na
wydział, pierwszeństwo mają osoby spełniające kryteria §2, które uzyskały najwięcej punktów w
postępowaniu kwalifikacyjnym.

§9. Komisja Uczelniana pozostawia od 15% do 20% miejsc przyznanych wydziałowi dla studentów
przyjętych na I rok studiów uwzględniając podział miejsc w DS dla studentów studiów I i II stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich.
§ 10 skreślony
§10. 1. Student I roku studiów ubiegający się o miejsce w DS zobowiązany jest złożyć we właściwym
Dziekanacie lub Sekcji ds. Stypendiów i sprawozdawczości wniosek o przyznanie miejsca w DS w
terminie przewidzianym w Harmonogramie
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia, lub
2) kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.
3. Studenci ubiegający się o stypendium socjalne w trybie określonym we właściwym regulaminie
powinni do podania załączyć dokumenty wymagane przy składaniu wskazanego wniosku.

§11. Studenci ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, zamierzający kontynuować naukę
na studiach drugiego stopnia w ramach tego samego wydziału mogą przystąpić do przydziału miejsc
w trybie przewidzianym dla studentów pozostałych lat lub według zasad przewidzianych dla
studentów I roku.

§12. Z zastrzeżeniem §10.1, §11 i §13, studenci ubiegający się o miejsce w DS, w terminach
wyznaczonych Harmonogramem, dokonują zapisów poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się
na platformie e-dziekanat.univ.szczecin.pl.

§13. Po upływie terminu określonego Harmonogramem, rozdziału wolnych miejsc dokonuje
kierownik ODS US, na wniosek studenta.

§14. Miejsca w DS przydzielane są studentom pierwszego roku studiów I i II stopnia i jednolitych
magisterskich:
1) zależnie od liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia odrębnie dla
studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, albo
2) zależnie od oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych
magisterskich, dla studentów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, na których
kryterium stanowi złożenie kompletu dokumentów.

§15. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w DS mają prawo odwołać się do Uczelnianej Komisji ds.
Pomocy Materialnej Uniwersytetu Szczecińskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenie
zawiadomienia.

§16. 1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu miejsca w DS przyznanego przez
WKds.PM lub przez UKds.PM, student, któremu zostało przyznane miejsce w DS, zobowiązany jest
zaczytać w systemie e-dziekanat lub dostarczyć do Sekcji ds. Stypendium i sprawozdawczości US:
1) pisemną deklarację zamieszkania w przyznanym pokoju oraz
2) dowód wpłaty zaliczki w wysokości podanej w Harmonogramie.
2. Zwrot zaliczki, o której mowa w ust. 1, następuje w wypadku złożenia pisemnej rezygnacji
do Kierownika ODS z przyznanego miejsca w Domu Studenckim w terminie określonym
w Harmonogramie. W przypadku zakwaterowania w określonym terminie zaliczka będzie zaliczona
na poczet opłaty za pierwszy miesiąc danego roku akademickiego.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1., student traci prawo
do miejsca w DS.
4. Miejsce w DS, które zostało zwolnione w trybie ust. 3 przyznaje się studentowi z największą liczbą
punktów naliczonych w postępowaniu kwalifikacyjnym, któremu w pierwszym naborze nie zostało
przyznane miejsce w DS. Student podlega obowiązkom określonym w ust. 1.

III. Zakwaterowanie w Domu Studenta

§17. 1. Student zobowiązany jest do zakwaterowania w DS w terminie 7 dni od rozpoczęcia roku
akademickiego. W przeciwnym razie student traci prawo do miejsca w DS, a wpłacona zaliczka nie
podlega zwrotowi.
2. W przypadku, gdy student nie może zakwaterować się w terminie określonym w ust. 1,
zobowiązany jest w tym terminie do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Kierownika ODS wraz z
podaniem terminu, w którym zamierza się zakwaterować, przy czym zakwaterowanie nie może
nastąpić z upływem sześciu tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego, a wpłacona zaliczka stanowi
opłatę za utrzymanie prawa do zamieszkania w DS.
3. Szczegółowe zasady oraz tryb zakwaterowania określa Regulamin zamieszkiwania w Domach
Studenckich Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego.

IV. Postanowienia końcowe

§18. Harmonogram podaje się do wiadomości studentów poprzez rozwieszenie na tablicach ogłoszeń
dziekanatów, w DS. oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale, a w szczególności za
pośrednictwem e-dziekanatu, w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez Prorektora ds. Studenckich.
§19. Kryteria i zasady naliczania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym do przyznania miejsca w
DS na zasadach ogólnych określa Załącznik nr 1.
§20. Tryb rozdziału miejsc w pokojach określa Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
§21. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do osób niebędących studentami US.
§22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2015 r.

