Załącznik Nr 1 do „Zasad przydzielania
studentom UP w Krakowie miejsc w domach studenckich”

...................................................................................

......................

.............................

imię ojca

nazwisko panieńskie

imię i nazwisko studenta składającego podanie (drukowanymi literami)

...........................................................................................................

.....................................

miejsce stałego zamieszkania: miejscowość, gmina, województwo

........................................ .................................
nr albumu

rok i kierunek stud iów

................................           

e-mail

nr telefonu

pesel

PODANIE
I. Proszę o przydzielenie mi prawa do zakwaterowania w domu studenckim na rok akademicki 2016/2017
Oświadczam, że znam aktualnie obowiązujący w UP regulamin stypendialny oraz zasady przydzielania studentom UP miejsc w domach studenckich. Pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej1/ oświadczam również, że:
- podane przeze mnie informacje w poz. 1 i 4 cz. II niniejszego formularza są zgodne ze stanem faktycznym,
- z przyznanego prawa do zakwaterowania korzystał będę osobiście.
Wiem, że jeśli z przyznanego prawa do zakwaterowania nie skorzystam nie będę mógł ubiegać się
ponownie o prawo do zakwaterowania w DS. w roku akad. 2016/2017, ani też w roku następnym.

…...........................................
podpis studenta składającego podanie

II. Kryteria i punktacja
Informacje dotyczące kryteriów przyznawania miejsc w DS

1. Odległość miejsca stałego zamieszkania od uczelni

Liczba punktów
(wypełnia Komisja)

- .......... km

...............

2. Średni dochód na 1 członka rodziny w 2014 roku

- .......... zł

...............

3. Średnia ocen

- ……..

...............

4. Inne punktowane uwarunkowania , wg załącznika nr 2 do „Zasad”
2/

...............
...............
...............
...............
...............

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
poz. 1 i 4 wypełnia student, poz. 2 i 3 - Komisja

Razem

...............
..........................................
podpis przewodn. Komisji

III. Weryfikacja Komisji Socjalnej ZSS

.................................................................................................
.................................................................................................
Ostateczna ilość przyznanych punktów po weryfikacji

..............
..............

.............................................
Przewodniczący ZSS
1/

Art. 211 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi, że:
1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.
2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.
2/
Przed wypełnieniem niniejszego formularza, należy dokładnie zapoznać się z „Zasadami przydzielania studentom UP w Krakowie miejsc
w DS”, załącznikami do „Zasad” oraz regulaminem stypendialnym UP (dokumenty te są zamieszczone na stronie internetowej
www.stypendia.up.krakow.pl oraz www.samorzad.up.krakow.pl ).

