UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej

Poznań, dnia 14 maja 2019 roku

AD0400.461-43/2018/2019

INFORMACJE
w sprawie składania wniosków o przyznanie miejsca
w Domu Studenckim na rok akad. 2019/2020
Niniejszym informuję, że został ustalony oraz podpisany przez p. Prorektor ds. studenckich Harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków o przyznanie
miejsc w Domach Studenckich na rok akad. 2018/2019 (AD0400.461-42/2018/2019).
Wzorem ub. roku użyty zostanie system wnioskowania o przyznanie miejsca, w którym
wykorzystane zostaną możliwości systemu USOSweb, w tym modułu wnioskowania, do
którego w ub. roku został wprowadzony Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim. Mając to na względzie zawiadamiam, że nie będą przyjmowane wnioski na formularzach pochodzących spoza USOSweb.
Zgodnie z podpisanym harmonogramem uruchomienie modułu wniosków w USOSweb
nastąpi dnia 27 maja (poniedziałek) o godz. 00:01 i rozpocznie procedurę przebiegającą
wg następującego porządku:
termin

zadanie

27.05.2019

uruchomienie modułu wniosków w USOSweb (wypełnianie, zatwierdzanie,
drukowanie, poprawianie)

16.06.2019

zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w USOSweb

17.06.2019

ostatni dzień składania wniosków

do 26.06.2019

uruchomienie systemowego algorytmu rozpatrywania wniosków

do 15.07.2019

potwierdzenie przez studentów przyjęcia przydziałów

22.07.2019
do 16.08.2019

odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału
zgłaszanie przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc

Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosku w USOSweb nastąpi dnia 16
czerwca (niedziela) o godz. 23:59, przy czym wygenerowane, zarejestrowane i wydrukowane wnioski powinny zostać dostarczone do dziekanatów najpóźniej dnia następnego,
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tj. 17 czerwca (poniedziałek), w godzinach pracy dziekanatów.
Na kompletną dokumentację składają się: wniosek i oświadczenie o dochodzie wraz z załącznikami, na podstawie których zostało wygenerowane, zarejestrowane i wydrukowane
oświadczenie (studenci, którzy posługują się nie zmienionym oświadczeniem składanym
podczas ubiegania się o stypendium socjalne, składają jedynie wniosek i oświadczenie
pobrane z USOSweb.). W związku z tym, że nowe oświadczenia, które wcześniej nie były
weryfikowane, wymagają sprawdzenia i opracowania, nie należy zwlekać ze złożeniem
wniosku. W przypadku potrzeby zaktualizowania wcześniej złożonego oświadczenia o dochodach należy zwrócić się do Dziekanatu o nadanie oświadczeniu statusu „Cofnięty do
poprawy”. Po zaktualizowaniu oświadczenia należy je zarejestrować, wydrukować i wraz
z wnioskiem oraz dokumentami uzasadniającymi potrzebę aktualizacji danych złożyć
w dziekanacie.
UWAGA: postępowanie w oparciu o kryteria ekonomiczne (dochód/os.) zostanie przeprowadzone w Poznaniu i w Kaliszu.
Miejsca w Domach Studenckich przyznawane będą z jednej puli uczelnianej, co pozwoli
uniknąć przypadków międzywydziałowych rozbieżności warunków przydziału. Zostaną
uwzględnione sytuacja materialna wnioskodawcy, odległość miejsca zamieszkania od siedziby Uczelni, niepełnosprawność i preferencje studenta wobec przydziału do DS, wyrażane odpowiednimi mechanizmami elektronicznego formularza generowania wniosku.
O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminach przewidzianych w harmonogramie – stosownym wpisem w profilu studenta w USOS.
Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikać
będą z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych, zaznaczonych we wniosku preferencji przydziału.
Więcej informacji znaleźć można w ogłoszeniu AD0400.461-40/2018/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, udostępnionym w serwisie Uczelni (Poradnik studenta) oraz na tablicach
ogłoszeń dziekanatów i Domów Studenckich.
Zachęcam do zapoznania się z plikami PDF, będącymi instrukcjami wypełniania formularzy elektronicznych, udostępnionymi w USOSweb, na zakładce „DLA WSZYSTKICH”, na
pierwszym ekranie modułu Wnioski.
UWAGA: studenci III roku studiów pierwszego stopnia zamierzający kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia, mogą składać wnioski w turze wiosennej,
przed ukończeniem studiów pierwszego stopnia.

dr Przemysław Rachowiak
Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej
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