Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 56.
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 10 czerwca 201 3 r.
zmieniające zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
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1. ZASADY OGÓLNE.
§1
O prawo do zakwaterowania w domu studenckim (DS) mogą ubiegać się studenci i doktoranci
Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ). Ilekroć w regulaminie mówi się o studentach, rozumie się
przez to także doktorantów. W braku odmiennej regulacji, przepisy dotyczące studentów stosuje się
odpowiednio do osób przyjętych na I rok studiów.
Student może się ubiegać o zakwaterowanie w DS małżonka i dziecka.
Prawo do zakwaterowania nie przysługuje studentowi, który:
1) został skreślony z listy studentów,
2) został zawieszony w prawach studenta,
3) naruszył w bieżącym lub poprzednim roku akademickim regulamin mieszkańca DS UZ,
w szczególności:
a) zalegał, mimo upomnienia, z opłatą za miejsce przez co najmniej dwa okresy płatności,
b) mieszkał w DS bez zameldowania,
c) uzyskał miejsce w DS na podstawie nieprawdziwych danych,
d) otrzymał nakaz wykwaterowania, nakaz opuszczenia lub odmowę wejścia i pozostawania na
terenie DS.
Prawo do zakwaterowania traci student, który nie uzyskał wpisu na semestr (oczekuje na
powtarzanie semestru) lub przebywa na urlopie dziekańskim. Na wniosek studenta, Prorektor ds.
Studenckich może, po zasięgnięciu opinii Wydziałowej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej
przywrócić prawo do zakwaterowania w DS studentowi oczekującemu na powtarzanie semestru lub
przebywającemu na urlopie dziekańskim.
Na wniosek studenta, Prorektor ds. Studenckich po zasięgnięciu opinii Administratora DS. może
przywrócić prawo do zakwaterowania w DS. studentowi, o którym mowa w ust. 3, pkt 3), z tym że
w przypadku studenta, który zalegał z opłatą jest to możliwe wyłącznie po uregulowaniu wszystkich
zaległości.

§2
1. Miejsca w DS przyznaje Prorektor ds. Studenckich.
2. Od decyzji Prorektora ds. Studenckich przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni
od daty ogłoszenia decyzji w studenckim module WWW uczelnianego systemu informatycznego.
§3
1. Miejsca w DS przyznaje się:
1) w czerwcu, na okres:
a) 9 miesięcy w roku akademickim - od 1 października do końca sesji egzaminacyjnej po
semestrze letnim, studentom, których plan studiów przewiduje zajęcia w semestrze zimowym
oraz letnim,
b) 5 miesięcy w semestrze zimowym roku akademickiego - od 1 października do końca
poprawkowej sesji egzaminacyjnej po semestrze zimowym, studentom, których plan studiów
przewiduje zajęcia tylko w semestrze zimowym,
2) w lutym na okres 4 miesięcy w semestrze letnim roku akademickiego - od 1 marca do końca
sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim, studentom, których plan studiów przewiduje zajęcia
tylko w semestrze letnim.
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2. Osobom przyjętym na I rok studiów miejsce w DS przyznaje się we wrześniu oraz w lutym lub
marcu na okresy podane odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 1) a) i pkt 2).
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii przedstawiciela Wydziałowej
lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej, Prorektor ds. Studenckich może przyznać studentowi
miejsce w DS poza kolejnością wynikającą z zasad opisanych w § 8. Uprawnienie to dotyczy:
a) osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
b) wychowanków domów dziecka,
c) osób będących pełnymi sierotami.
4. W przypadku wolnych miejsc lub zwolnienia się miejsc w domach studenckich, Prorektor
ds. Studenckich przyznaje studentom miejsca w DS w każdym innym, niż wymieniony w ust. 1 i 2,
terminie, według kolejności składania wniosków.
5. W przypadku wolnych miejsc, Prorektor ds. Studenckich może wyrazić zgodę na zakwaterowanie
w DS studentów innych uczelni w okresie listopad – luty w semestrze zimowym i w okresie
kwiecień – czerwiec w semestrze letnim.
6. Na wniosek studenta, prawo do zakwaterowania w DS może być przedłużone przez Prorektora
ds. Studenckich na okres nie dłuższy niż do końca roku akademickiego.
§4
1. Wniosek o miejsce w DS na kolejny rok akademicki student składa wypełniając elektroniczny
formularz na swoim indywidualnym koncie w studenckim module WWW w terminie do 31 maja.
W przypadku, gdy liczba wniosków złożonych w tym terminie przez studentów spełniających
warunki określone w § 8 ust. 2 jest mniejsza niż liczba dostępnych miejsc w DS., przeprowadzany
jest drugi nabór wniosków w terminie do 15 czerwca.
2. Decyzje w sprawie przyznania miejsca w DS. są podawane do wiadomości na indywidualnych
kontach w studenckim module WWW, w terminach: do 15 czerwca - w przypadku wniosków
złożonych do 31 maja przez studentów spełniających warunki określone w § 8 ust. 2, do 30 czerwca
- w przypadku wniosków złożonych do 15 czerwca oraz wniosków złożonych do 31 maja przez
studentów niespełniających warunków określonych w § 8 ust. 2.
3. Studenci kończący studia pierwszego stopnia po semestrze zimowym i zamierzający podjąć studia
drugiego stopnia od semestru letniego składają wnioski o miejsce w DS. w terminie do 15 lutego.
4. W przypadku studenta składającego wniosek w ostatnim semestrze studiów pierwszego stopnia
w związku z zamiarem podjęcia studiów drugiego stopnia, a także studenta składającego wniosek
w ostatnim semestrze studiów drugiego stopnia w związku z zamiarem podjęcia studiów
doktoranckich, decyzja o przyznaniu miejsca w DS. na kolejny rok akademicki lub semestr jest
warunkowa, tzn. wygasa w momencie stwierdzenia, że student nie podejmie studiów drugiego
stopnia lub studiów doktoranckich na UZ.
§5
1. Studentowi, któremu przyznano miejsce w DS, przysługuje prawo zamieszkiwania w tym samym
pokoju, w którym mieszkał w poprzednim roku akademickim.
2. Student składający wniosek o przyznanie miejsca wskazuje DS, w którym chciałby uzyskać miejsce
oraz typ pokoju (liczbę miejsc). Studentowi może zostać przyznane miejsce w domu studenckim lub
w pokoju innym niż wskazany we wniosku.
3. Pierwszeństwo w ubieganiu się o miejsce we wskazanym DS i pokoju wskazanego typu, mają
studenci wyższych poziomów kształcenia i starszych lat studiów.
4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się do studenta, wobec którego w bieżącym lub poprzednim roku
akademickim zastosowane zostały środki odpowiedzialności porządkowej w formie pisemnego
ostrzeżenia lub pisemnego upomnienia.
5. Zamiana przyznanego miejsca w DS. na miejsce w innym DS. jest możliwa po 10 października.
§6
1. Osoba przyjęta lub zakwalifikowana do przyjęcia na I rok studiów pierwszego stopnia, po przesłaniu
potwierdzenia woli podjęcia studiów, składa wniosek o miejsce w DS. wypełniając elektroniczny
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formularz na swoim indywidualnym koncie w rekrutacyjnym module WWW. Terminy składania
wniosków ustala Prorektor ds. Studenckich w porozumieniu z Dziekanami.
2. Informację o sposobie i terminie składania wniosku o przyznanie miejsca w DS. przez osoby,
o których mowa w ust. 1 oraz terminie wydania decyzji w tej sprawie, dziekanaty wysyłają wraz
z decyzją o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, natomiast decyzje w sprawie przyznania
miejsc w DS. są podawane do wiadomości na indywidualnych kontach w rekrutacyjnym module
WWW w terminie do 10 września.
3. Kandydat na studia drugiego stopnia lub studia doktoranckie może złożyć wniosek o miejsce w DS.
wypełniając elektroniczny formularz na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym.
§7
W przypadku stwierdzenia niezgodności z prawdą danych zawartych we wniosku studenta o przyznanie
miejsca w DS, Prorektor ds. Studenckich odrzuca wniosek.
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2. KRYTERIA PRZYDZIAŁU MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH.
§8
Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu
codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie
i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
Przyjmuje się, że codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby
studiowanie studentom studiów stacjonarnych, zameldowanym na stałe poza miastem i gminą
Zielona Góra oraz miejscowościami Wilkanowo, Słone i Świdnica.
Sytuacja materialna studenta podlega ocenie na zasadach określonych w Regulaminie pomocy
materialnej dla studentów UZ.
Pierwszeństwo do zakwaterowania w DS ustalane jest na podstawie:
a) formy studiów,
b) dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta,
c) odległości pomiędzy miejscem stałego zameldowania studenta a Zieloną Górą.
Celem ustalenia uprawnień do zakwaterowania w DS sporządza się dwie listy wszystkich studentów
wnioskujących o zakwaterowanie w DS:
a) listę A – studentów spełniających warunki określone w ust. 2
b) listę B- studentów niespełniających warunków określonych w ust. 2.
Kolejność na obu listach ustalana jest (w porządku malejącym) na podstawie punktacji wyliczanej
według wzoru
P = max{800-D, 0} + min{2K, 800},

gdzie:
D - dochód na osobę w rodzinie studenta (w zł),
K – odległość pomiędzy miejscem stałego zameldowania a Zieloną Góra (w km) ,
max{800-D, 0} = 800-D gdy D≤800, max{800-D, 0} = 0 gdy D>800,
min{2K, 800}= 2K gdy K≤400, min{2K, 800}= 800 gdy K>400.
7. Miejsca przyznawane są w pierwszym rzędzie studentom z listy A, według kolejności na tej liście,
a w drugim rzędzie studentom z listy B, według kolejności na tej liście.
8. Dochód na osobę w rodzinie studenta D określa się na podstawie dokumentów posiadanych przez
Dział Spraw Studenckich, złożonych do celów stypendialnych w danym roku akademickim. Jeżeli
student nie pobierał stypendium socjalnego lub nie ubiegał się o takie stypendium, a znalazł się
nagle w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, dochód określa się na podstawie złożonych
dokumentów przewidzianych dla wniosku o stypendium socjalne, zgodnie z Regulaminem pomocy
materialnej dla studentów UZ. W przypadku niezłożenia takich dokumentów w Dziale Spraw
Studenckich w ciągu 7 dni po upływie terminu składnia wniosków, do ustalenia punktacji, o której
mowa w ust. 6 przyjmuje się D=800.
9. Odległość pomiędzy miejscem stałego zameldowania a Zieloną Górą ustala się na podstawie
oświadczenia studenta. Zameldowanie powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez
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instytucję upoważnioną do jego wystawienia (Urząd Miasta, Urząd Gminy itp.) bądź kserokopią
dowodu osobistego z adnotacją o zameldowaniu na pobyt stały. Student jest zobowiązany do
informowania dziekanatu o wszelkich zmianach w jego danych osobowych i adresowych.
10. Osobom przyjętym na I rok studiów Prorektor ds. Studenckich przyznaje miejsca w DS stosując
odpowiednio zasady opisane w niniejszym paragrafie, z pominięciem kryterium związanego
z dochodem na osobę w rodzinie studenta.
3. PODZIAŁ MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH.
§9
Z całkowitej liczby miejsc w DS-ach wydziela się na każdy rok akademicki:
a) 3 % miejsc z przeznaczeniem na miejsca dla osób, o których mowa w § 3 ust. 3, doktorantów
przyjętych na pierwszy rok studiów doktoranckich oraz odwołania,
b) liczbę miejsc proporcjonalną do liczby zakwalifikowanych w rekrutacji na studia stacjonarne,
w odniesieniu do całkowitej liczby studentów studiów stacjonarnych, z przeznaczeniem dla
osób przyjętych na I rok studiów.
§ 10
1. Małżeństwa studenckie i studenci z dziećmi kwaterowani są w wyznaczonych domach i pokojach
studenckich.
2. Studenci ubiegający się o miejsce w DS dla siebie oraz małżonka lub dziecka obowiązani są do
przedłożenia w Dziale Spraw Studenckich najpóźniej w ciągu 7 dni po upływie terminu składnia
wniosków, następujących dokumentów:
a) odpisu aktu małżeństwa,
b) odpisu aktu urodzenia dziecka lub orzeczenia lekarza specjalisty o przewidywanym terminie
rozwiązania ciąży.
3. Pokój przyznawany jest w pierwszej kolejności małżeństwu, w którym oboje małżonkowie są
studentami studiów stacjonarnych na UZ, a w dalszej – w którym jedno z małżonków jest
studentem studiów stacjonarnych na UZ.
4. Pokój małżeński może być przyznany studentowi, który uzyskał miejsce w DS na podstawie
kryteriów określonych w § 8.
5. Pokój małżeński przyznaje Prorektor ds. Studenckich na wniosek studenta.
6. Liczbę pokoi małżeńskich ustala Prorektor ds. Studenckich w porozumieniu z Parlamentem
Studenckim i Zarządcą DS.
7. Dopuszcza się kwaterowanie w jednym pokoju studenta i studentki, którzy ukończyli 21. rok życia
i złożyli pisemne oświadczenia o woli wspólnego zakwaterowania. Wspólne zakwaterowanie
wymaga również pisemnej zgody Rady Mieszkańców i współlokatorów segmentu.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 11
1. Wysokość oraz sposób i terminy uiszczania opłat wnoszonych przez studenta za miejsce w domu
studenckim ustalane są na okres jednego roku akademickiego zarządzeniem Rektora, wydawanym
w porozumieniu z Parlamentem Studenckim UZ.
2. Regulamin Mieszkańca DS, określający w szczególności zasady kwaterowania i wykwaterowania
oraz prawa i obowiązki mieszkańców, ustalany jest odrębnym zarządzeniem Rektora.
§ 12
1. Dziekan powiadamia pisemnie Dział Spraw Studenckich o okolicznościach skutkujących utratą
przez studenta prawa do zakwaterowania.
2. Administrator DS powiadamia Dział Spraw Studenckich niezwłocznie o okolicznościach
skutkujących utratą przez studenta prawa do zakwaterowania.
3. Obowiązek kwaterowania i wykwaterowania mieszkańców DS, według zasad określonych
w regulaminie mieszkańca DS, spoczywa na Administratorze DS.
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