
 
 

DO-0130/61/2013  

 

Zarządzenie nr 61 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 11 czerwca 2013 roku 

 

w sprawie: Regulaminu przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich 

dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

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

wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), w związku koniecznością 

ujednolicenia zasad przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich zarządzam, 

co następuje: 

 

Rozdział I. Przyznawanie miejsca w domu studenckim 

 

§ 1 

 

1. Student może ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim w roku akademickim 

na okres 9 miesięcy, z możliwością zakwaterowania podczas sesji poprawkowej, pod 

warunkiem, że w momencie kwaterowania będzie posiadał status studenta.  

2. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, 

któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 

studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Trudną sytuację materialną 

ustala się na podstawie dokumentacji określonej w załączniku do Regulaminu ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyjętego 

w trybie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) obowiązującego w danym roku 

akademickim.  
 

§ 2 

 

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

studenckim jest dochód netto przypadający na członka rodziny studenta oraz odległość od 

miejsca zamieszkania. 

2. Student zameldowany na stałe na terenie gminy miejskiej Kraków nie może ubiegać się 

o miejsce w domu studenckim.  

3. Dodatkowymi kryteriami przyznania miejsca w domu studenckim są: posiadanie statusu 

studenta studiów stacjonarnych oraz szczególna sytuacja studenta (np. sieroctwo, 

niepełnosprawność). 

4. Czynnikami wpływającymi na otrzymanie miejsca zgodnie z preferencjami studenta 

są w szczególności: 

1) aktualny rok studiów studenta UJ (zgodnie z kierunkiem studiów, na którym został 

złożony wniosek o miejsce w domu studenckim); 

2) stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu; 



 

 

3) otrzymywanie w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki na który student 

ubiega się o przyznanie miejsca w domu studenckim stypendium rektora dla 

najlepszych studentów lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia; 

4) działalność w Samorządzie Studentów UJ  potwierdzona przez przewodniczącego 

Samorządu Studentów UJ. Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów 

może potwierdzić działalność osób działających w Samorządzie Studentów UJ 

danego wydziału; 

5) działalność w kole naukowym potwierdzona przez przewodniczącego Rady Kół 

Naukowych UJ lub przez opiekuna naukowego koła; 

6) dodatkowa działalność (szczegółowe kryteria wraz z przypisaną punktacją zostały 

określone w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu). 

 

§ 3 

 

1. W okresie przerwy wakacyjnej student może zostać zakwaterowany w domu studenckim 

na zasadach ustalonych przez Prorektora UJ ds. dydaktyki w porozumieniu 

z zarządzającym domem studenckim i po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Komisji 

Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ.  

2. Pierwszeństwo w zakwaterowaniu w domu studenckim w okresie przerwy wakacyjnej 

przysługuje studentowi, który:  

1) wykonuje prace społeczne na rzecz uczelni potwierdzone przez Przewodniczącego 

Samorządu Studentów UJ;  

2) jest cudzoziemcem i udokumentuje konieczność pozostania w okresie przerwy 

wakacyjnej w Polsce;  

3) ubiega się o zakwaterowanie w domu studenckim na okres przerwy wakacyjnej 

z innych szczególnie uzasadnionych powodów.  

3. W przypadku nieustalenia zasad w trybie ust. 2 warunki zakwaterowania w domu 

studenckim w okresie przerwy wakacyjnej określa Prorektor UJ ds. dydaktyki, po 

zasięgnięciu opinii Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ.  

 

§ 4  

 

Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, po zasięgnięciu opinii 

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ, dziekan 

powołuje Wydziałową Komisję Ekonomiczną, w skład której wchodzi koordynator 

ds. pomocy materialnej i przedstawiciele studentów danego wydziału. Studenci stanowią 

większość składu komisji.  
 

§ 5 

 

1. Wydziałowa/Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ przyznaje 

studentom miejsca w miarę możliwości we wskazanym domu studenckim, biorąc pod 

uwagę kryteria, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2, zgodnie z uzyskaną przez studenta 

liczbą punktów wynikającą ze spełnienia punktowanych kryteriów, określonych 

w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Miejsce w domu studenckim przyznaje w I turze (czerwcowej) – Wydziałowa Komisja 

Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ, a w kolejnych turach we wrześniu i po 

rozpoczęciu roku akademickiego – Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu 

Studentów UJ. 

3. Kwaterowanie i przyznanie studentowi miejsca w konkretnym pokoju dokonywane jest 

przez administrację domu studenckiego we współpracy z Radą Mieszkańców i odbywa się 

na zasadach określonych w regulaminie domów studenckich. 



 

 

4. Zasady oraz tryb przyznawania pokoi jednoosobowych w domach studenckich UJ określa 

Regulamin przyznawania pokoi jednoosobowych w Domach Studenckich UJ. 

5. Prorektor UJ ds. dydaktyki, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną 

Samorządu Studentów UJ, ustala:  

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

2) terminy przyznawania miejsc w domach studenckich;  

3) terminy składania wniosków, o których mowa w § 11.  

 

§ 6 

 

1. Student może otrzymać dla siebie jedno miejsce w domu studenckim.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może ubiegać się o kolejne miejsce 

w domu studenckim dla współmałżonka, dziecka studenta oraz opiekuna studenta 

niepełnosprawnego. 

3. Dodatkowe miejsce przyznaje studentowi Wydziałowa/Uczelniana Komisja Ekonomiczna 

Samorządu Studentów UJ, o ile stan wolnych miejsc w domu studenckim na to pozwala.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student przebywający na urlopie od zajęć 

może otrzymać miejsce w domu studenckim, o ile po zakończeniu kwaterowania 

pozostają wolne miejsca w domach studenckich.  

 

§ 7 

 

1. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na wniosek studenta. 

2. Wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu. Wzory wymaganych dokumentów niezbędnych do ustalenia 

sytuacji materialnej studenta znajdują się na stronie https://www.usosweb.uj.edu.pl. 

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

u koordynatora ds. pomocy materialnej na wydziale, po uprzednim wypełnieniu 

formularza w systemie USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). 

4. Do wniosku należy dołączyć dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2, na podstawie 

której można określić sytuację finansową rodziny studenta.  

5. Po 20 września studenci mogą składać wnioski przez system USOSweb bez uzupełniania 

informacji o dochodach. Wnioski dostarczone w wersji papierowej będą rozpatrywane na 

dyżurach Uczelnianej Komisji Ekonomicznej, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności 

będą rozpatrywane wnioski zawierające informację o dochodach. Student wskazuje we 

wniosku preferowaną kolejność domów studenckich, w których ubiega się o przyznanie 

miejsca na dany rok akademicki. 

6. Student we wniosku może wskazać innego studenta ze swojego wydziału, z którym 

chciałby zamieszkać w jednym domu studenckim. Osoby, które wskażą na siebie we 

wniosku otrzymają miejsca w tym samym domu studenckim pod warunkiem zdobycia 

wystarczającej liczby punktów, o których mowa w § 2 ust. 4. 

 

§ 8 

 

Studenci- cudzoziemcy składają wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim w formie 

papierowej u wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej, po uprzednim wypełnieniu 

formularza za pośrednictwem systemu USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) 

z zastrzeżeniem, że studenci ci nie wypełniają danych o wysokości dochodu w rodzinie. 

Przepis § 9 stosuje się odpowiednio. 

 

 



 

 

§ 9 

 

1. Przyznanie miejsc w domach studenckich dla studentów I roku jednolitych studiów 

magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia następuje do 

20 września.  

2. Przyznanie miejsc w domach studenckich dla studentów pozostałych lat studiów następuje 

w terminie do 5 lipca.  

3. Wnioski, w których brakujące dokumenty zostały uzupełnione w terminie określonym 

w wezwaniu do uzupełnienia braków, jednak po rozdzieleniu miejsc w domach 

studenckich, są rozpatrywane w kolejnej turze przyznawania miejsc.  

4. Miejsce w domu studenckim przyznaje się w ramach ustalonych limitów miejsc dla 

poszczególnych wydziałów.  

 

§ 10 

 

1. O przyznaniu lub odmowie przyznania miejsca w domu studenckim informuje 

się wnioskującego studenta poprzez system USOSweb. 

2. Student, który otrzymał miejsce w domu studenckim może, przed dokonaniem 

zakwaterowania, zrezygnować z przyznanego miejsca poprzez system USOSweb .  

 

§ 11 

 

1. Studenci, którym Wydziałowa Komisja Ekonomiczna nie przyznała miejsca w domu 

studenckim, mogą wystąpić o rozpatrzenie wniosku do Uczelnianej Komisji 

Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ w terminach ustalonych na podstawie § 5 ust. 5. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć u właściwego koordynatora ds. pomocy 

materialnej na wydziale.  

3. Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ rozpatruje wnioski, 

o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od upływu terminów, o których mowa 

w ust. 1.  

§ 12 

 

Miejsce w domu studenckim w trakcie roku akademickiego przyznaje Uczelniana Komisja 

Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ na ustalonych dyżurach, w miarę posiadania wolnych 

miejsc.  

 

Rozdział II. Zasady korzystania z domu studenckiego przez studentów 

 

§ 13 

 

1. Student, który otrzymał miejsce w domu studenckim w momencie kwaterowania wnosi 

pełną opłatę za miejsce w domu studenckim, z zastrzeżeniem ust. 4.  

2. Wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez studenta za miejsce w domu studenckim 

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

Samorządu Studentów UJ, na wniosek zarządzających domami studenckimi. 

3. Opłatę za zamieszkanie w domu studenckim w danym miesiącu student ma obowiązek 

uiścić z góry, w terminie do 10-ego dnia danego miesiąca, w kasie domu studenckiego 

lub na wskazany rachunek bankowy. 

4. W przypadku zakwaterowania w danym miesiącu przez okres krótszy niż miesiąc, opłata 

ulega odpowiedniemu obniżeniu. 

 



 

 

§ 14 

 

1. Student, któremu przyznano miejsce w domu studenckim przed rozpoczęciem roku 

akademickiego, może zakwaterować się do dnia blokady miejsc w domach studenckich.  

2. Termin blokady miejsc w domach studenckich ustala Prorektor UJ ds. dydaktyki 

w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ, na 

wniosek zarządzającego domem studenckim.  

3. Przydział miejsca w domu studenckim dokonany w okresie lipiec – wrzesień jest ważny 

do terminu blokady miejsc w domach studenckich, ustalonego przez Prorektora UJ 

ds. dydaktyki w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów 

UJ, na wniosek zarządzających domami studenckimi.  

 

§ 15 

 

1. Student ma obowiązek wykwaterowania się z domu studenckiego najpóźniej w ostatnim 

dniu letniej sesji egzaminacyjnej określonej zarządzeniem rektora w sprawie organizacji 

roku akademickiego.  

2. Student może zwrócić się do zarządzającego domem studenckim 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 student ma obowiązek rozliczyć 

się ze wszystkich zobowiązań wobec administracji domu studenckiego, wynikających 

z regulaminu domów studenckich UJ .  

4. W momencie wykwaterowania się z domu studenckiego, student zobowiązany jest do: 

opuszczenia przyznanego miejsca w pokoju po uprzednim uregulowaniu wszystkich 

płatności, w tym również ewentualnych kosztów naprawy zniszczeń spowodowanych 

przez studenta, rozliczeniu z magazynem i oddania klucza do pokoju w administracji 

domu studenckiego. 

 

Rozdział III. Utrata miejsca w domu studenckim 

 

§ 16 

 

Student traci miejsce w domu studenckim w następujących przypadkach:  

1) niezakwaterowania się w określonym terminie;  

2) skreślenia z listy studentów;  

3) wykwaterowania się na własną prośbę, 

4) pozbawienia prawa do zamieszkania w domu studenckim decyzją Prorektora UJ 

ds. dydaktyki lub Komisji Dyscyplinarnej;  

5) zawieszenia w prawach studenta; 

6) ukończenia studiów – od miesiąca następującego po miesiącu ukończenia studiów. 

 

§ 17 

 

1. Prorektor UJ ds. dydaktyki, na wniosek zarządzającego domem studenckim lub 

kierownika domu studenckiego, po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Komisji 

Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ, a w przypadku określonym w pkt 4 również 

właściwej Rady Mieszkańców D.S., może pozbawić studenta 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) rażąco naruszył Regulamin domów studenckich UJ.  

2. W przypadkach niecierpiących zwłoki decyzja Prorektora UJ ds. dydaktyki, o której 

mowa w ust. 1, nie wymaga opinii Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu 

Studentów UJ 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, właściwy organ może wystąpić ze stosownym 

wnioskiem , po uprzednim pisemnym wezwaniu studenta do uiszczenia zaległych opłat 

i poinformowaniu go o skutkach ich nieuregulowania.  

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu 

Studentów UJ zawiadamia studenta na piśmie o ustaleniu nieprawdziwych danych.  

5. Student pozbawiony miejsca w domu studenckim w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie 

może otrzymać miejsca w domu studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego w kolejnych 

latach.  

§ 18 

 

W przypadku podejrzenia, że pokój w domu studenckim zajmuje osoba nieuprawniona 

do zamieszkania w domu studenckim, przedstawiciel Rady Mieszkańców lub zarządzający 

domem studenckim mogą zażądać przedstawienia karty mieszkańca w celu potwierdzenia 

statusu mieszkańca domu studenckiego.  
 

§ 19 

 

Jednostki prowadzące tok studiów mają obowiązek powiadamiania administracji właściwego 

domu studenckiego o rezygnacji studenta ze studiów, skreśleniu z listy studentów lub 

ukończeniu studiów w trakcie roku akademickiego.  

 

Rozdział IV. Przepisy końcowe 

 

§ 20 

 

1. Rozdzielnik miejsc i limity miejsc w domach studenckich na dany rok akademicki 

dla poszczególnych wydziałów, ustala Prorektor UJ ds. dydaktyki na wniosek Uczelnianej 

Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ.  

2. Rozdzielnik miejsc dla innych podmiotów korzystających z domów studenckich, 

po zgłoszeniu zapotrzebowania, ustala Prorektor UJ ds. dydaktyki w porozumieniu 

z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ.  

 

§ 21 

 

1. Traci moc zarządzenie nr 38 Rektora UJ z 1 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich dla studentów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

2. Zasady przydziału miejsc w domach studenckich dla studentów UJ Collegium Medicum 

reguluje odrębne zarządzenie.  

§ 22 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Rektor 

 

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 
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…………………………………….. 

(imię i nazwisko studenta) 
 
program:    ………………………………. 

rok studiów:  ………………………………. 

poziom studiów:……………………………. 

telefon: ………………………………. 

adres: ………………………………. 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora UJ  

 z 11 czerwca 2013 r. 
 

 
email: ………………….. 

 

 
numer  indeksu: ………………….. 

 

 
 
 
 
 
 

Wydziałowa Komisja  Ekonomiczna 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 
 
 

Wniosek o miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki ………. 
 
 

Ja,  ………………………… proszę o przyznanie miejsca w jednym z niżej wymienionych 
(imię i nazwisko studenta) 

Domów Studenckich. Odległość od miejsca stałego zameldowania jest równa ……… 
 

 
Lista osób, dla których  ubiegam się  o miejsce w Domu Studenckim: 

 

Np. Imię i nazwisko Rok urodzenia Rodzaj pokrewieństwa 

1. ………………………………. …………………..  ………………….. 

 

Lista preferowanych Domów Studenckich wraz z rodzajem miejsca: 
 

Np. Nazwa Domu Studenckiego 

1. ………………………………. 

2. ………………………………. 

3. ………………………………. 

4. ………………………………. 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  zeznań zgodnie z art. 233 ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.  zm.): „Kto składa zeznania 

mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym 

na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3” oświadczam, że przedstawione w powyższym wniosku informacje i dokumentacja 

dotyczące stanu i dochodu mojej rodziny są pełne i zgodne ze stanem faktycznym oraz,  

że nie ubiegam się o miejsce w domu studenckim na innym wydziale, ani na innej uczelni. Zgodnie  

z art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ochronie danych osobowych (j. t.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 

z późn. zm.) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Uniwersytet Jagielloński moich 

danych osobowych do celów przydzielenia miejsca i zakwaterowania w DS. Zapoznałem 

się z Regulaminem przydzielania miejsc w domu studenckim (zarządzenie nr 61 Rektora UJ 

z 11 czerwca 2013 r.) i zobowiązuję się do terminowego wnoszenia opłat za zamieszkanie w domu 

studenckim w wysokości  ustalonej przez rektora. 

 
 
 

Kraków, ........................................ ........................................ 
(data)   (podpis)
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↓ Wypełniają  pracownicy 

 
Potwierdzam kompletność wymaganych zaświadczeń o dochodach i sprawdzenie średniego 

miesięcznego dochodu w rodzinie wnioskodawcy, który wynosi ................................. zł. 

 

 
........................................ ........................................  

(miejsce i data)  (podpis) 

 
 

 
Dodatkowe adnotacje urzędowe: 

 
1.  Wezwanie o uzupełnienie dokumentacji wysłano  w dniu .................................................................. 

 
na adres ............................................................................................................................. .......... 

 
2.  ............................................................................................................................. ............................... 

 
3.  .......................................................................................... .................................................................. 

 
4.  ............................................................................................................................. ............................... 

 
5.  ............................................................................................................................. ............................... 

 

 
 
 

Decyzja 

 
............................... na posiedzeniu w dniu .................. postanowiła przyznać/nie przyznać 

miejsce w domu studenckim ......................... w roku akademickim ......... /......... 

 

 
Uzasadnienie nieprzyznania miejsca w domu studenckim: 

 
............................................................................................................................. ...................................... 

 
........................................................................................... ........................................................................ 

 
............................................................................................................................. ...................................... 

 
 
 
 
 
........................................ .............................................................................. 

(miejsce i data) (podpis Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego) 



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 61 Rektora UJ  

z 11 czerwca 2013 r. 

 

Szczegółowa punktacja do zasad przyznawania miejsc w domach studenckich 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

1. Miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznawane są na 

podstawie uzyskanej liczby punktów wynikającej ze spełnienia punktowanych kryteriów 

określonych w Regulaminie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich 

dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uznanie poszczególnych kryteriów 

warunkowane jest przedstawieniem stosownych dokumentów, które potwierdzają te 

kryteria i dotyczy roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który ma być 

przyznane miejsce w domu studenckim. 

2. Lista punktowanych kryteriów: 

1) aktualny rok studiów studenta UJ (zgodnie z kierunkiem studiów na którym został 

złożony wniosek o miejsce w domu studenckim): 

a) studenci, którzy dostali się na I rok studiów pierwszego stopnia i studiów 

jednolitych magisterskich – 1 pkt, 

b) studenci I roku studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich – 

2 pkt, 

c) studenci II roku studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich – 

3 pkt, 

d) studenci III roku studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich – 

4 pkt, 

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

stopnia – 5 pkt, 

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

stopnia – 5 pkt; 

2) stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu:  

a) lekki – 1 pkt, 

b) umiarkowany – 2 pkt, 

c) znaczny – 3 pkt; 

3) otrzymywanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra 

za wybitne osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki na który 

został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim. Jeżeli stypendium 

było otrzymywane na innej uczelni niż UJ konieczne jest przedłożenie 

zaświadczenia/dokumentu potwierdzającego ten fakt – 1 punkt; 

4) działalność w Samorządzie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdzona 

przez przewodniczącego Samorządu Studentów UJ. Przewodniczący Wydziałowej 

Rady Samorządu Studentów może potwierdzi działalność osób działających 

w Samorządzie Studentów UJ danego wydziału – 3 pkt; 

5) działalność w kole naukowym, Radzie Kół Naukowych potwierdzona odpowiednio 

przez Opiekuna koła naukowego lub przewodniczącego Rady Kół Naukowych – 

potwierdzona działalność, bez względu na ilość kół – 2 pkt; 

6) potwierdzona działalność w uczelnianej organizacji studenckiej lub działającym 

w uczelni stowarzyszeniu zrzeszającym wyłącznie studentów lub studentów 

i nauczycieli akademickich, działalność artystyczna, sportowa na rzecz Uniwersytetu 



Jagiellońskiego (np. Słowianki, Chór Akademicki, AZS, Teatr Remedium) – 

potwierdzona działalność bez względu na liczbę organizacji – 2 pkt; 

7) osoby posiadające status sieroty otrzymują miejsce w domu studenckim w pierwszej 

kolejności. 

3. Wpływ odległości miejsca zamieszkania od Uniwersytetu liczony wg schematu:  

Dochód – 20% odległości. 

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

w szczególności przez osobę wychowującą dziecko lub przez osobę niepełnosprawną 

w stopniu znacznym, możliwe jest przydzielenie miejsca w domu studenckim UJ 

z pominięciem „Listy punktowanych kryteriów” . 

5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4, sporządzane jest pisemne uzasadnienie 

podjętej decyzji. Uzasadnienie to wpisywane jest do wydrukowanej wersji wniosku 

o przyznanie miejsca w domu studenckim.  
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