HARMONOGRAM
SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 PRZEZ STUDENTÓW
I tura
Składanie wniosków przez studentów, którzy w roku
akademickim 2017/2018 są na: I-II roku studiów I stopnia,
I roku studiów II stopnia I-IV roku studiów jednolitych
magisterskich.
Rozpatrzenie wniosków oraz ogłoszenie decyzji przez
OKS.
Rozpatrzenie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy
(„odwołań”) oraz ogłoszenie decyzji.

8 – 29 maja 2018 r.
Nie później niż do 3 lipca 2018 r.
Nie później niż do 14 sierpnia 2018 r.

II tura
Składanie wniosków przez studentów przyjętych na rok
akademicki 2018/2019 na: I rok studiów I stopnia, I rok
studiów II stopnia, I rok studiów jednolitych magisterskich
oraz przez studentów, którzy przenieśli się na studia z innej
uczelni.
Rozpatrzenie wniosków oraz ogłoszenie decyzji przez OKS
Rozpatrzenie wniosków o ponownie rozpatrzenie sprawy
(„odwołań”) oraz ogłoszenie decyzji.

16 lipca – 3 sierpnia 2018 r.
Nie później niż do 4 września 2018 r.
Nie później niż do 27 września 2018 r.

III tura
Studenci, którzy nie składali wniosku w poprzednich turach
10 – 26 września 2018 r.*
lub w poprzednich turach otrzymali decyzję odmowną.
Rozpatrzenie wniosków oraz ogłoszenie decyzji przez
Nie później niż do
OKS.
27 września 2018 r.
* - UWAGA! Wnioski wysłane pocztą, które dotrą do Działu Pomocy Materialnej po 26 września
2018 r. NIE zostaną rozpatrzone pozytywnie z powodu braku miejsc w dyspozycji uczelni po tym
terminie. W tym celu prosimy o osobiste składanie wniosków o akademiki w III turze w Dziale
Pomocy Materialnej lub wysyłanie ich na poczcie z odpowiednim wyprzedzeniem.
Decyzje zostaną wysłane do studentów pocztą pod adres korespondencyjny wskazany przez studenta
we wniosku.
Dodatkowo ogłoszenie decyzji nastąpi na stronie internetowej Działu Pomocy Materialnej (tylko
w przypadku studentów, którzy wyrażą na to zgodę we wniosku).
Student ubiegający się o zakwaterowanie w domu studenckim składa wniosek (zał. nr 5 do
Regulaminu) wraz odpowiednimi dokumentami w DPM (wykaz stanowi zał. nr 1 do Regulaminu).
Od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej UKSW przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (papierowej).
Wszelkie informacje dotyczące miejsc w domach studenckich oraz Regulamin Pomocy Materialnej
dla Studentów UKSW znajdują się na stronie Działu Pomocy Materialnej www.dpm.uksw.edu.pl.
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