
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DOTYCZĄCEGO 

PRZYDZIAŁU MIEJSC ORAZ ROZDZIAŁU POKOI W DOMACH STUDENCKICH 

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 

Studenci (Grupa A) 

od 17.05.2021 r. 

 do 23.05.2021 r. 

Składanie wniosków o przyznanie obecnie zamieszkiwanego pokoju na następny rok akademicki: (wniosek 

do kierownika odpowiedniego DS, system e-akademik). 

do 30.05.2021 r. Studenci dokonują wpłaty zaliczki 70,00 zł na konto odpowiedniego DS. 

od 24.05.2021 r. 

do 06.06.2021 r. 

Składanie wniosków o miejsca w Domach Studenckich US dla nowych mieszkańców i osób zmieniających 

pokój - rejestracja na stronie internetowej: (system e-akademik). 

do 07.06.2021 r. 

Przewodniczący Komisji Stypendialnej podaje do publicznej wiadomości listy osób które otrzymały miejsce 

w DS-ach na podstawie postępowania kwalifikacyjnego oraz informację o terminie i miejscu rozdziału pokoi 

w DS. 

do 13.06.2021 r. Termin składania zastrzeżeń dotyczących liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

od 14.06.2021 r. 

do 21.06.2021 r. 

Przewodniczący Komisji Stypendialnej wraz z ROA dokonuje rozdziału miejsc  

w Domach Studenckich na podstawie listy rankingowej (wydają decyzje - platforma MS Teams, system  

e-akademik). 

7 dni od otrzymania 

decyzji 

Student wpłaca zaliczkę w wysokości 70,00 zł na konto i wczytuje w systemie pisemną deklarację 

zamieszkania w danym pokoju oraz dowód wpłaty zaliczki. 

od 14.06.2021 r. Osoby niebędące studentami US składają wniosek do koordynatora o przyznanie miejsca w DS US. 

Osoby przyjęta na pierwszy rok studiów (Grupa B) 

od godz. 12.00 

od 26.07.2021 r. 

do 08.08.2021 r. 

I tura 

Składanie wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim US do Komisji Stypendialnej – rejestracja na 

stronie internetowej (system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów). 

do 13.08.2021 r. Komisja Stypendialna wysyła informację o przyznaniu bądź nie przyznaniu miejsca w Domu Studenckim. 

od 13.08.2021 r. 

do 22.08.2021 r. 

Osoby przyjęte na studia  akceptują w systemie internetowym informację od Komisji Stypendialnej, dokonują 

wpłaty zaliczki 70,00 zł, wczytują dowód wpłaty zaliczki oraz wczytują deklarację zamieszkania  

w przyznanym pokoju. 

do 25.08.2021 r. 
Komisja Stypendialna wysyła zawiadomienia o przyznaniu bądź nieprzyznaniu miejsca w Domach 

Studenckich US. 

od godz. 12.00 

od 27.08.2021 r. 

do 09.09.2021 r. 

II tura 

Składanie wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim US do Komisji Stypendialnej – rejestracja na 

stronie internetowej (system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów).  

do 15.09.2021 r. Komisja Stypendialna wysyła informację o przyznaniu bądź nie przyznaniu miejsca w Domu Studenckim. 

od 15.09.2021 r. 

do 21.09.2021 r. 

Osoby przyjęte na studia  akceptują w systemie internetowym informację od Komisji Stypendialnej, dokonują 

wpłaty zaliczki 70,00 zł, wczytują dowód wpłaty zaliczki oraz wczytują deklarację zamieszkania  

w przyznanym pokoju. 

do 24.09.2021 r. 
Komisja Stypendialna wysyła zawiadomienia o przyznaniu bądź nieprzyznaniu miejsca w Domach 

Studenckich US. 

od godz. 12.00 

od 29.09.2021 r. 

III tura 

Składanie wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim US do Koordynatora. Informacje o uzyskaniu 

miejsca w Domu Studenckim studenci I roku otrzymują na bieżąco w terminie 14 dni od złożenia wniosku. 

 


