TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH DLA STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
Wnioski należy składać w Dziale Nauczania i Spraw Socjalno Bytowych Studentów,
pok. 203 paw. A
Ubiegając się o miejsce w DS na rok akademicki 2017/2018 składasz wniosek o przydział
miejsca (wzory wniosków na stronie internetowej http: www.awf.krakow.pl/index.php/domystudenckie. Jeżeli w ubiegłym roku akademickim miałeś prawo do stypendium zwiększonego z
tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie, nie musisz dokumentować
dochodów, przydział miejsca otrzymasz na podstawie złożonego wniosku i udokumentowanych
dochodów z roku ubiegłego, które są w bazie uczelni.
Jeżeli nie miałeś prawa do stypendium zwiększonego w roku ubiegłym, a na podstawie
dochodów z roku 2016 nabyłbyś takie prawo, to musisz udokumentować dochody stosownymi
zaświadczeniami o których mowa w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Krakowie.
Pozostali studenci, którzy nie mają prawa do stypendium zwiększonego otrzymają miejsca w DS
w oparciu o kryterium odległości stałego miejsca zamieszkania od Krakowa. (Odległość określana
jest na podstawie mapy samochodowej Polski).
Studenci, którzy studiują wg its. i po akcjach obozowych wracają do uczelni w marcu lub
kwietniu, mogą ubiegać się o przydział miejsca w DS., składając na miesiąc przed
planowanym powrotem wniosek bezpośrednio do Kierownika DS-ów.
Podstawą ubiegania się o pomoc materialną w roku akademickim 2017/2018 są dochody
netto uzyskane za 2016 rok (zaświadczenia z Urzędu Skarbowego ).
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOMY STUDENCKIE dla doktorantów
i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II i III roku do dnia 02.06.2017 r.
Lista przydziału miejsc ogłoszona będzie na stronie internetowej do końca czerwca. Termin
opłaty za pierwszy miesiąc mieszkania w DS. upływa 14 sierpnia 2017 r. Brak opłaty w
wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z przydzielonego miejsca.
I rok składa wnioski o przydział miejsca od dnia 16.08. do 31.08.2017 r. Lista przydziałów
miejsc będzie ogłaszana na stronie internetowej w I dekadzie września. Termin wpłaty zostanie
podany przy liście określającej przydział miejsca. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest
traktowany jako rezygnacja z miejsca w DS.
Nr konta na który należy dokonać wpłaty: 72 1240 2294 1111 0010 2595 8547

