137.0203.23.2017
Komunikat nr 23
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie: terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim
przez studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Collegium Medicum w roku akademickim 2017/2018
Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842.) § 27 ust. 4a Statutu Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016
roku w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Uniwersytetu
Jagiellońskiego na kadencję 2016-2020, zmienionego Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego nr 31 z 8 marca 2017 roku oraz pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora
UJ z dnia 1 września 2016 roku nr 1.012.934.2016 oraz § 5 pkt 6e Zarządzenia nr 12
Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu
przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Collegium Medicum.

Szanowni Państwo,

na mocy obowiązujących przepisów, w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz Wiceprezesem Towarzystwa
Doktorantów UJ ds. Collegium Medicum wprowadzam terminy obowiązujące przy ubieganiu
się o przyznanie miejsca w domu studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium
Medicum zgodnie z załącznikiem nr 1.

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Załącznik nr 1
Terminarz obowiązujący przy ubieganiu się o przyznanie miejsca w domu studenckim UJ CM na rok akademicki
2017/2018 przez studentów i doktorantów UJ CM

I Tura
II Tura A – studenci
studiów I stopnia i
jednolitych magisterskich
II Tura B– studenci
studiów II stopnia
Tura bez podawania
informacji o dochodzie

Termin składania
wniosków o
przydzielenie miejsca w
domu studenckim UJ
CM

Termin przydzielenia
miejsc w domach
studenckich UJ CM

Termin składania
wniosków o ponowne
rozpatrzenie podania
o przydzielenie miejsca w
domu studenckim UJ CM

Termin składania
rezygnacji z przyznanych
miejsc w domach
studenckich UJ CM

Termin dokonania wpłaty
„kaucji” za przyznane
miejsce w domu
studenckim UJ CM

do 3 lipca 2017

do 10 lipca 2017

do 28 lipca 2017

do 16 września 2017

do 11 sierpnia 2017

do 10 sierpnia 2017

do 16 sierpnia 2017

do 21 sierpnia 2017

do 16 września 2017

do 28 sierpnia 2017

do 17 sierpnia 2017

do 22 sierpnia 2017

do 26 sierpnia 2017

do 16 września 2017

do 1 września 2017

do 24 sierpnia 2017

do 29 sierpnia 2017

do 2 września 2017

do 16 września 2017

do 8 września 2017

I Tura przewidziana jest dla:




II Tura przewidziana jest w pierwszej kolejności dla:

 dla studentów pierwszego roku jednolitych
dla studentów drugiego oraz trzeciego roku
studiów magisterskich;
studiów pierwszego stopnia;
 dla pierwszego roku studiów pierwszego
 dla studentów drugiego roku studiów II
stopnia;
stopnia;
 dla pierwszego roku studiów drugiego stopnia;
dla studentów drugiego roku oraz lat wyższych
jednolitych studiów magisterskich,
 dla pierwszego roku uczestników studiów
trzeciego stopnia,
 dla doktorantów drugiego roku oraz lat
wyższych;
 w następnej kolejności dla studentów z Tury I
(w przypadku niewypełnienia limitu miejsca
(w przypadku niewypełnienia limitu miejsca mogą
mogą zostać rozdysponowane w ramach tury zostać rozdysponowane w ramach tury bez podawania
bez podawania informacji o dochodzie)
informacji o dochodzie)

Tura bez podzwania informacji o dochodzie
przewidziana jest dla:



dla osób które nie uzyskały miejsca w domu
studenckim w I turze oraz II turze;
 dla osób które nie składają informacji
o dochodzie.

