INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMU STUDENTA
§1
Prawo do ubiegania się o miejsce w Domu Studenta przysługuje studentowi studiów
stacjonarnych, który:
1) posiada status studenta,
2) nie utracił prawa do zamieszkania na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji
dyscyplinarnej lub decyzji rektora,
3) nie zalega z odpłatnością za zamieszkanie w Domu Studenta.
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§2
Miejsca w Domu Studenta przyznaje komisja ds. zakwaterowania powołana przez
rektora, w której skład wchodzą:
a) prorektor ds. studiów,
b) pracownik Działu Studiów,
c) przedstawiciel Rady Samorządu Studenckiego,
d) przedstawiciel Rady Mieszkańców.
Miejsce w Domu Studenta przyznawane jest na podstawie złożonego przez studenta
wniosku.
Udokumentowany i podpisany wniosek student składa do Działu Studiów w terminie
określonym przez komisję ds. zakwaterowania.
W przypadku nieprzyznania miejsca w Domu Studenta studentowi przysługuje prawo
złożenia odwołania do rektora za pośrednictwem komisji ds. zakwaterowania.

§3
1. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w Domu Studenta przysługuje studentowi,
któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu
utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej oraz jest
studentem pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów.
2. Przy przyznaniu miejsca w Domu Studenta bierze się pod uwagę:
1) odległość od miejsca stałego zameldowania do uczelni,
2) dochód miesięczny (netto) na jednego członka rodziny studenta.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których codzienny dojazd do uczelni
uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, komisja ds.
zakwaterowania bierze pod uwagę rodzaj i stopień niepełnosprawności. Z tytułu
niepełnosprawności student otrzymuje dodatkowo 50 punktów.
5. Odległość, o której mowa w ust. 3 pkt. 1) oblicza się na podstawie najkrótszej trasy,
jaką student musi pokonać od stałego miejsca zamieszkania do uczelni.
6. Punkty za odległość przyznaje się studentom, którzy mieszkają na stałe w odległości
co najmniej 25 km od Krosna.
7. Punkty za odległość przyznaje się według zasady 1 km = 1 pkt., przy czym
maksymalna liczba punktów to 200 pkt.
8. Dochód, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2) jest to średni miesięczny dochód netto (z
trzech ostatnich miesięcy) na jednego członka rodziny studenta.
9. Dochód oraz odległość jest przeliczana na punkty.
10. Punkty za dochód określa poniższa tabela:
DOCHÓD
(w zł)
0 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 700
701 - 800
801 - 900
901 - 1000
1001 - 1100
1101 - 1200
Powyżej 1201

Liczba
punktów
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

11. Na podstawie łącznej liczby punktów (suma punktów wynikająca z dochodu oraz

odległości, a także uznana przez komisję liczba punktów z tytułu niepełnosprawności)
tworzona jest lista rankingowa.
12. Komisja przyznaje miejsca w Domu Studenta w kolejności wynikającej z miejsca
zajmowanego na liście rankingowej.
13. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w Domu Studenta zostają umieszczeni na liście
rezerwowej. W miarę zwalniania się miejsc będą kwaterowani według kolejności na
liście rezerwowej.
14. Komisja ds. zakwaterowania przekazuje kierownikowi Domu Studenta listy
studentów, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenta w celu przydzielenia do pokoi.

15. Komisja sporządza decyzję o przyznaniu miejsca w Domu Studenta. Decyzję

podpisuje przewodniczący komisji ds. zakwaterowania.
16. Rektor w trakcie roku akademickiego w porozumieniu z kierownikiem Domu
Studenta oraz Radą Mieszkańców może uchylić wcześniejszą decyzję w sprawie
przyznania miejsca w DS, jeżeli student naruszył rażąco regulamin DS.
§4
Miejsca w Domu Studenta są przyznawane na okres:
1) od 1 października do 30 czerwca (9 miesięcy),
2) do końca roku akademickiego (30 września) – za zgodą prorektora ds. studiów na
wniosek studenta,
3) na jeden semestr – tylko w przypadku wolnych miejsc.
§5
Student traci prawo do przyznanego miejsca w Domu Studenta jeżeli:
1) został skreślony z listy studentów,
2) został pozbawiony prawa do zamieszkania w Domu Studenta prawomocnym
orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,
3) uzyskał miejsce na podstawie nieprawdziwych danych dotyczących dochodu rodziny i
odległości,
4) zalega z odpłatnością za zamieszkanie w Domu Studenta przez okres jednego
miesiąca.

