
KWATEROWANIE STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU 

 

Zgodnie z Zasadami przyznawania miejsc w domach studenckich kwaterowanie studentów 

na rok akademicki 2022/2023 odbywa się od dnia 26-09-2022 do dnia 04-10-2022. 

Administracja czynna jest w godz. 8:00 – 15:00. Po tym terminie osoby, które się nie 

zakwaterowały, tracą miejsce. 

01.10. i 02-10-2022 r. (sobota i niedziela) – administracja nieczynna 

Osoby, które chcą wprowadzić się do akademika 01.10. lub  02.10.2022r. proszone są  

o wcześniejszy kontakt telefoniczny z administracją DS-4 (tel.91 449 45 88).  Tylko i 

wyłącznie  za zgodą administracji będzie możliwe uzyskanie klucza na portierni. 

Studentom pierwszego roku po zgłoszeniu się do administracji DS-4 zostanie przydzielony 

pokój. Każdy student po zakwaterowaniu – logując się na e-Dziekanacie – będzie mógł 

wygenerować swój indywidualny numer konta do wpłat za akademik. 

Należność za doby wrześniowe po wyliczeniu ich wartości przez pracownika administracji  

należy uiścić przelewem na w/w konto w dniu zakwaterowania.  

Do zakwaterowania się w domu studenckim potrzebny będzie dowód osobisty oraz dwa 

zdjęcia legitymacyjne. Pozostałe formularze, których wypełnienie jest wymagane – do 

pobrania na miejscu w administracji. 

Istnieje możliwość pobrania z magazynu : koca, kołdry, poduszki, prześcieradła, poszewki, 

powłoki, zasłon oraz firan.  

Wyposażenie pokoju studenckiego: tapczan, szafa, stolik, regał, biurko komputerowe, 

krzesła. Ilość mebli uzależniona jest od  jego mieszkańców. 
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Zgodnie z Zasadami przyznawania miejsc w domach studenckich kwaterowanie studentów 

na rok akademicki 2022/2023 odbywa się od dnia 26-09-2022 do dnia 04-10-2022 

Administracja czynna jest w godz. 8:00 – 15:00. Po tym terminie osoby, które miały 

przyznany pokój w ramach zapisów w „akcji akademik” i się nie zakwaterowały, tracą 

miejsce. 

01.10. i 02-10-2022 r. (sobota i niedziela) – administracja nieczynna 

Osoby, które chcą wprowadzić się do akademika 01.10. lub  02.10.2022r. proszone są  

o wcześniejszy kontakt telefoniczny z administracją DS-4 (tel.91 449 45 88).  Tylko i 

wyłącznie  za zgodą  administracji będzie możliwe uzyskanie klucza na portierni. 

Studenci, po zgłoszeniu się do administracji i wypełnieniu niezbędnych formularzy, zostają 

zakwaterowani w  DS-4 oraz otrzymają klucze od pokoju, który im przyznano w rozdziale. 

Każdy student po zakwaterowaniu – logując się na e-Dziekanacie – będzie mógł 

wygenerować swój indywidualny numer konta do wpłat za akademik. 

 

Należność za doby wrześniowe po wyliczeniu ich wartości przez pracownika administracji 

(kwota uzależniona od rodzaju otrzymanego pokoju:  1-, lub 2-osobowego) będzie można 

uiścić przelewem na w/w konto do dnia 20-10-2022 r. osobno lub razem z czynszem za 

październik. 

Do zakwaterowania się w domu studenckim potrzebny będzie dowód osobisty oraz dwa 

zdjęcia legitymacyjne. Pozostałe formularze, których wypełnienie jest wymagane – do 

pobrania na miejscu w administracji. 

Istnieje możliwość pobrania z magazynu:  koca, kołdry, poduszki, prześcieradła, poszewki, 

powłoki, zasłon oraz firan.  

 

 

 

 


