
 

 

 

 

 

75.0200.51.2016 

 

Zarządzenie nr 58 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 12 lipca 2016 roku 

 

w sprawie: Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu 

Jagiellońskiego uczestnikom programu Erasmus+ 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) i § 27 ust. 4 Statutu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zarządzenie określa zasady przyznawania uczestnikom programu Erasmus+, zwanego 

dalej „programem”, miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

2. Przepisy niniejszego regulaminu nie dotyczą Collegium Medicum. 

 

§ 2 

 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) uczestniku programu – rozumie się przez to studenta uczelni zagranicznej odbywającego 

część studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach programu; 

2) skierowaniu – rozumie się przez to przyznanie miejsca w domu studenckim dokonane 

przez Prorektora UJ ds. dydaktyki; 

3) ważności skierowania – rozumie się przez to okres, w którym uczestnik programu ma 

prawo zakwaterować się po otrzymaniu skierowania; 

4) blokadzie miejsc – rozumie się przez to ostatni dzień kwaterowania uczestników 

programu. 

 

Rozdział I. Przyznawanie miejsca w domu studenckim 

 

§ 3 

 

Uczestnik programu może ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim w roku 

akademickim na okres do 9 miesięcy, z możliwością zakwaterowania podczas letniej sesji 

poprawkowej. 
 

§ 4 

 

Miejsce w domu studenckim przyznawane jest przez Prorektora UJ ds. dydaktyki. 

 

§ 5 

1. Prorektor UJ ds. dydaktyki ustala: 

1) terminy składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim; 

2) terminy przyznawania miejsc w domach studenckich. 



2. Terminy, o których mowa w ust. 1, ogłasza się na stronie internetowej Działu 

Międzynarodowej Wymiany Studenckiej. 

 

§ 6 

 

1. Podstawowym kryterium branym pod uwagę przy przyznawaniu miejsca w domu 

studenckim jest trudna sytuacja materialna uczestnika programu stwierdzona przez 

odpowiednią jednostkę uczelni macierzystej. 

2. O przyznaniu miejsca w domu studenckim uczestnikowi programu, który nie spełnia 

warunków, o których mowa w ust. 1, decyduje liczba punktów uzyskana za: 

1) średnią arytmetyczną ocen ze studiów: 

a) 4.0 lub odpowiednik – 1 pkt, 

b) 4,5 lub odpowiednik – 2 pkt, 

c) 5.0 lub odpowiednik – 3 pkt, 

– średnia zaokrąglona w górę; 

2) rok studiów uczestnika programu: 

a) studenci II roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

– 1 pkt, 

b) studenci III roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

– 2 pkt, 

c) studenci IV roku jednolitych studiów magisterskich i I roku studiów drugiego 

stopnia – 3 pkt, 

d) studenci V roku jednolitych studiów magisterskich i II roku studiów drugiego 

stopnia – 4 pkt; 

3) stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu: 
a) lekki – 2 pkt, 

b) umiarkowany – 3 pkt, 

c) znaczny – 4 pkt. 

3. Przyznanie punktów uwarunkowane jest przedstawieniem dokumentów potwierdzających 

spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 2, i obejmujących rok akademicki 

poprzedzający rok akademicki, na który ma być przyznane miejsce w domu studenckim. 

4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ubiegania się o miejsce w domu 

studenckim przez osobę posiadającą status sieroty lub osobę niepełnosprawną w stopniu 

znacznym, możliwe jest przydzielenie miejsca w domu studenckim UJ z pominięciem 

punktowanych kryteriów. 
 

§ 7 

 

1. Uczestnik programu może otrzymać dla siebie jedno miejsce w domu studenckim. 

2. Na uzasadniony wniosek uczestnika programu, Prorektor UJ ds. dydaktyki może przyznać 

dodatkowe miejsce w pokoju dwuosobowym. Uczestnik programu pokrywa koszty 

związane z dodatkowym miejscem. 

3. Uczestnik programu może ubiegać się o miejsce w domu studenckim dla współmałżonka, 

dziecka uczestnika programu lub opiekuna niepełnosprawnego uczestnika programu. 

 

§ 8 

 

1. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na wniosek uczestnika programu. 

2. Wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

3. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim należy złożyć w formie elektronicznej 

poprzez wypełnienie formularza na platformie zdalnego nauczania. 



4. Do wniosku należy dołączyć skan wystawionego przez uczelnię macierzystą 

zaświadczenia o nabytym prawie do pobierania pomocy materialnej, w miarę możliwości 

w języku angielskim. 

§ 9 

 

Uczestnik programu powinien usunąć braki we wniosku w ciągu 14 dni od dnia przesłania 

wezwania w formie elektronicznej. W przypadku nieusunięcia braków wniosek pozostawia 

się bez rozpoznania. 
 

§ 10 

 

Uczestnik programu, który zrezygnuje z otrzymanego miejsca w domu studenckim przed 

dokonaniem zakwaterowania, jest zobowiązany zgłosić ten fakt Działowi Międzynarodowej 

Wymiany Studenckiej. 
 

§ 11 

 

1. Uczestnicy programu, którym Prorektor UJ ds. dydaktyki nie przyznał miejsca w domu 

studenckim, mogą wystąpić o ponowne rozpatrzenie wniosku w terminach ustalonych 

zgodnie z § 5. 

2. Prorektor UJ ds. dydaktyki rozpatruje wnioski w terminie 14 dni od upływu terminów, 

o których mowa w ust. 1. 
 

§ 12 

 

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w trakcie roku akademickiego należy 

złożyć w formie papierowej w Dziale Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ. Miejsce 

przyznaje Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ, w ramach 

posiadanych wolnych miejsc. 
 

§ 13 

 

Po zakończeniu programu, w okresie przerwy wakacyjnej uczestnik programu danego roku 

akademickiego może zostać zakwaterowany w domu studenckim na zasadach ustalonych 

przez Prorektora UJ ds. dydaktyki w porozumieniu z zarządzającym domem studenckim. 

 

Rozdział II. Kwaterowanie, wykwaterowanie i wnoszenie opłat za miejsce w domu 

studenckim 

 

§ 14 

 

Uczestnik programu, któremu przyznano miejsce w domu studenckim jest zobowiązany do 

zapoznania się z treścią i przestrzegania obowiązujących w danym domu studenckim 

regulacji, w szczególności z Regulaminem domu studenckiego, co poświadcza 

własnoręcznym podpisem. 
 

§ 15 

 

Kwaterowanie uczestnika programu w domu studenckim dokonywane jest przez 

administrację domu studenckiego. 
 

§ 16 

 

1. Podczas kwaterowania uczestnik programu otrzymuje kartę mieszkańca i klucz do pokoju. 

2. W domu studenckim można zakwaterować się wyłącznie osobiście. 



3. Zakwaterowanie po upływie ważności skierowania nie jest możliwe. 

 

§ 17 

 

1. Uczestnik programu w momencie kwaterowania wnosi pełną opłatę za pierwszy miesiąc 

zamieszkania w domu studenckim, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez uczestnika programu za miejsce w domu 

studenckim ustala Prorektor UJ ds. dydaktyki w porozumieniu z Uczelnianą Komisją 

Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ, na wniosek zarządzającego domem studenckim. 

3. Opłatę za zamieszkanie w domu studenckim w danym miesiącu, uczestnik programu ma 

obowiązek uiścić z góry, w terminie do 10. dnia danego miesiąca, w kasie domu 

studenckiego lub na wskazany rachunek bankowy. 

4. Za zwłokę w płatnościach zarządzający domem studenckim ma prawo pobierać odsetki 

w ustawowej wysokości. 
 

§ 18 

 

1. Uczestnik programu jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zwrotnej przy 

zakwaterowaniu.  

2. Kaucja stanowi równowartość miesięcznej opłaty za zamieszkanie w domu studenckim 

i jest nieoprocentowana.  

3. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku spowodowania strat materialnych w domu 

studenckim, zalegania z opłatami za miejsce w domu studenckim, a także opuszczenia 

domu studenckiego bez dopełnienia formalności związanych z wykwaterowaniem. 

 

§ 19 

 

1. Uczestnik programu ma obowiązek wykwaterowania się z domu studenckiego najpóźniej 

w dniu następującym po ostatnim dniu letniej sesji egzaminacyjnej, której termin określa 

zarządzenie Rektora UJ w sprawie organizacji roku akademickiego. 

2. Uczestnik programu może zwrócić się do kierownika domu studenckiego z wnioskiem 

o wyrażenie zgody na wykwaterowanie w terminie późniejszym niż określony w ust. 1. 

Zgoda taka może zostać udzielona w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

3. Przed wykwaterowaniem z domu studenckiego uczestnik programu ma obowiązek 

rozliczyć się ze wszystkich zobowiązań wobec administracji domu studenckiego 

wynikających z Regulaminu domu studenckiego. 

 

Rozdział III. Utrata miejsca w domu studenckim 

 

§ 20 

 

Uczestnik programu traci miejsce w domu studenckim w następujących przypadkach: 

1) niezakwaterowania się w określonym terminie; 

2) wykwaterowania się na własną prośbę; 

3) pozbawienia prawa do zamieszkania w domu studenckim przez Prorektora UJ 

ds. dydaktyki lub Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów; 

4) utraty statusu uczestnika programu lub zakończenia pobytu w ramach programu – od 

miesiąca następującego po miesiącu ukończenia programu. 

 

§ 21 

 

1. Prorektor UJ ds. dydaktyki z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanej osoby 

lub jednostki, po zasięgnięciu opinii Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej, 

a w przypadku określonym w pkt. 4-6 również właściwej Rady Mieszkańców Domu 



Studenckiego, może pozbawić uczestnika programu miejsca w domu studenckim, 

w  szczególności gdy: 

1) zalega z opłatą za miejsce w domu studenckim za dwa pełne miesiące; 

2) uzyskał miejsce w domu studenckim na podstawie nieprawdziwych danych; 

3) odstąpił swoje miejsce osobie nieuprawnionej do zamieszkania w domu studenckim; 

4) zniszczył mienie znajdujące się na terenie domu studenckiego; 

5) naruszył zasady współżycia społecznego; 

6) w inny sposób rażąco naruszył Regulamin domów studenckich. 

2. W uzasadnionych przypadkach Prorektor UJ ds. dydaktyki może pozbawić uczestnika 

programu miejsca w domu studenckim bez zasięgnięcia opinii Działu Międzynarodowej 

Wymiany Studenckiej i Rady Mieszkańców Domu Studenckiego. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, właściwy organ może wystąpić do 

Prorektora UJ ds. dydaktyki z wnioskiem o pozbawienie uczestnika programu miejsca 

w domu studenckim, po uprzednim pisemnym wezwaniu uczestnika programu do 

uiszczenia zaległych opłat i poinformowaniu go o skutkach ich nieuregulowania.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, Dział Międzynarodowej Wymiany 

Studenckiej zawiadamia Prorektora UJ ds. dydaktyki oraz uczestnika programu na piśmie 

o stwierdzeniu podania nieprawdziwych danych. 

5. Uczestnikowi programu pozbawionemu miejsca w domu studenckim UJ nie może zostać 

przyznane miejsce w innym domu studenckim UJ. 

 

§ 22 

 

Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej powiadamia kierownika domu studenckiego 

o rezygnacji uczestnika z realizacji programu Erasmus+. 

 

Rozdział IV. Przepisy końcowe 

 

§ 23 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

 
 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do zarządzenia nr 58Rektora UJ z 12 lipca 2016 r. 

Wniosek o miejsce w domu studenckim dla uczestnika Programu Erasmus+ 

Imię i nazwisko:……….…………………….. 

Poziom studiów:…………….……………….. 

Rok studiów:……………..…………………... 

Uczelnia macierzysta:…………..……………. 

e-mail:………………….…………………….. 

Semestr zimowy/semestr letni/ cały rok akademicki
1
 

Trudna sytuacja materialna:
2
 TAK / NIE

3
 

Średnia ocen
4
:………………………………... 

Inne przyczyny:
5
……………………….…….. 

……………………….………………………. 

 

Prorektor UJ ds. dydaktyki 

 

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Ja,…………………....................................... proszę o przyznanie miejsca w domu studenckim  

UJ w roku akademickim…………………… 

 

1. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Uniwersytet 

Jagielloński moich danych osobowych do celów przydzielenia miejsca w domu studenckim. 

2. Zapoznałem się z Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego 

uczestnikom programu Erasmus+ (zarządzenie nr 58 Rektora UJ z 12 lipca 2016 r.) i zobowiązuję się do 

terminowego wnoszenia opłat za zamieszkanie w domu studenckim w wysokości ustalonej przez Prorektora 

UJ ds. dydaktyki. 

3. Oświadczam, że ubiegam/nie ubiegam się o przyznanie miejsca dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

 

 

 

…………………………………………. 
                                                                                                                                   data i podpis 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić; 

2 W przypadku wskazania należy dołączyć dokumentację poświadczającą trudną sytuację materialną; 

3 Niepotrzebne skreślić; 

4 Średnia arytmetyczna ocen z ubiegłego roku akademickiego; 

5 Sieroctwo, niepełnosprawność. W przypadku wskazania należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie. 

Przyznano/odmówiono przyznania 

miejsce/a w domu studenckim 

 

…………………………………………….. 

 

 

w okresie od …………do………………… 

 

 

…………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej) 


