DOMY STUDENCKIE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
Kandydaci na studia, którzy chcą ubiegać się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019 muszą złożyć
wniosek w systemie Edukacja.CL (dane do logowanie te same co w JSOS), wydrukować go, a następnie podpisany wraz
z ewentualną dodatkową dokumentacją* dostarczyć do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów do dnia
20 sierpnia 2018 r. Opcja składania podań zostanie włączona w momencie nadania Państwu numeru albumu tj. ok 7/8
sierpnia br.

Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich
Rozdział miejsc w domach studenckich odbywa się na zasadzie rankingu w ramach poszczególnych
wydziałów. Zasady punktowej oceny sytuacji studenta jak i inne dokumenty dotyczące zamieszkiwania w domach
studenckich dostępne są na stronie www.prs.pwr.edu.pl (zakładka Akademiki > Dokumenty). O przyznaniu
miejsca w domu studenckim decyduje jedynie suma punktów rankingowych. Czynniki nie uwzględnione
w zasadach punktowej oceny sytuacji studenta nie będą brane pod uwagę przy rankingowym rozpatrywaniu
podań. Dodatkowe argumenty/dokumenty mogą zostać przedstawione w ewentualnym odwołaniu od
negatywnego wyniku rozstrzygnięcia. Brak dokumentowania sytuacji materialnej nie stanowi przeszkód
w składaniu wniosku (jest nieobowiązkowe).

Pokoje jednoosobowe dla osób niepełnosprawnych
Uprzejmie informujemy, że Uczelnia nie dysponuje pokojami jednoosobowymi do zakwaterowania z tzw.
wolnej stopy. Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które ze względu na stan swojego
zdrowia powinny zamieszkiwać w pokoju jednoosobowym (w tym osoby wymagające zamieszkiwania
z opiekunem) muszą dołączyć do wniosku pismo skierowane do Prorektora ds. Studenckich z prośbą
o przydzielenie pokoju jednoosobowego (pismo zawierające szczegółowe uzasadnienie potrzeby samodzielnego
zamieszkiwania/zamieszkiwania z opiekunem) oraz dokumentację potwierdzającą podejmowane argumenty (np.
kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Wnioski te w pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone pod
kątem przydziału zwykłej promesy do domu studenckiego, a następnie w ramach rezerwy Prorektora ds.
Studenckich zostaną rozpatrzone pod kątem przydziału do pokoju jednoosobowego (wyniki do 14 września br.).

Pokój w domu studenckim dla rodzin studenckich
Studenci znajdujący się w związku małżeńskim bądź samotnie wychowujący dziecko/dzieci mają możliwość
wnioskowania o przydział miejsca w domu studenckim przeznaczonym dla rodzin. Ze względu na charakter tego
domu studenckiego oraz ograniczoną liczbę miejsc, wniosek w formie listu formalnego skierowanego do
Prorektora ds. Studenckich. Aby prośba była uwzględniona do wniosku należy dołączyć kserokopię aktu
małżeństwa / zaświadczenia o planowanym terminie ślubu (nie może być późniejszy niż 30 września) i/lub
kserokopię aktu urodzenia. Wniosek wraz z dokumentacją powinien być złożony obowiązujących kandydatów
terminach i miejscu. Złożenie podania o pokój w domu studenckim dla rodzin, nie blokuje możliwości składania
podania o miejsce indywidualne. Wyniki rozdziału miejsc w domach studenckich dla rodzin ogłoszone będą do
14 września br.

Ważne informacje przed założeniem sprawy w systemie:
Jeżeli średni miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 850 zł1 netto możliwe jest otrzymanie
dodatkowych punktów z tytułu sytuacji materialnej. W celu uzyskania punktów konieczne jest udokumentowanie
dochodu zgodnie z regulaminem pomocy materialnej (patrz informacja ws. przyznawania stypendiów socjalnych).
Dokumenty dołączone do podania o miejsce w domu studenckim mogą zostać później wykorzystane przy wniosku
o stypendium socjalne. Brak kompletu dokumentów w chwili składania wniosku uniemożliwi przyznanie punktów.
Przypominamy, że dokumentowanie sytuacji materialnej nie jest obowiązkowe, a dokumentowanie sytuacji
materialnej w przypadku przekroczenia kwoty 850 zł netto na członka rodziny nie przyniesie dodatkowych
korzyści w przypadku rozdziału konkursowego.
1

Uwaga kwota maksymalnego dochodu uprawniającego do otrzymania dodatkowych punktów z tytułu trudnej sytuacji
materialnej może ulec zmianie (podwyższeniu). W przypadku zmiany progu na stronie www.prs.pwr.edu.pl pojawi się
stosowna informacja.
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Informacje nt. warunków zamieszkiwania w poszczególnych domach studenckich, dostępna
jest na stronie: www.drugidom.pwr.edu.pl
Instrukcja jak złożyć podanie w systemie Edukacja.CL dostępna jest pod adresem
http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=578
Wydrukowane podanie wraz z pozostałymi dokumentami* należy dostarczyć**
do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów
w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2018 r.
UWAGA! Liczy się data wpłynięcia wniosku do Działu a nie data stempla pocztowego! W przeciwnym
przypadku termin składania podań musiałby zostać ograniczony do tygodnia. Zachęcamy do wysyłania wniosków
listem poleconym gdyż nie będą udzielane odpowiedzi na pytania „Czy mój wniosek wpłyną?”. Wnioski
dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma obowiązku osobistego składania podań, pod warunkiem
złożenia przez wnioskującego wszystkich podpisów (podstawowo 1 podpis na wniosku). Nie ma możliwości
wysyłania podań drogą elektroniczną.
Wyniki rozdziału miejsc ogłoszone zostaną do dnia 27 sierpnia br. Informacja o przydzieleniu miejsca w domu
studenckim dostępna będzie w systemie Edukacja CL. W celu sprawdzenia decyzji w sprawie należy zalogować się
do systemu, a następnie postępować zgodnie z poniższym algorytmem.
Moje sprawy > Miejsce w domu studenckim (informacja ogólna) > Szczegóły > Dokumenty > Rozstrzygnięcie
w sprawie o miejsce w domu studenckim – studia > Podgląd (informacja szczegółowa).
UWAGA! Ze względu na ograniczenia systemowe część miejsc rozdzielana będzie poza systemem
Edukacja.CL. Do wszystkich wnioskujących o miejsce, po ogłoszeniu wyników zostanie wysłana wiadomość
mailowa z informacją o dalszym postępowaniu, w tym w przypadku miejsc rozdzielonych poza systemem
informacja o przydzieleniu miejsca. Wiadomość zostanie wysłana na maila podanego przy rekrutacji / maila
studenckiego (https://s.student.pwr.edu.pl/)
Prosimy o sprawdzenie po ogłoszeniu wyników skrzynki pocztowej (w przypadku braku wiadomości
zachęcamy do sprawdzenia SPAMu). Drogą telefoniczną nie będziemy udzielać informacji nt. wyników rozdziału
czy innych danych osobowych.
W razie ewentualnych problemów oraz pytań zachęcamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego
z pracownikami Działu. Wszelkie dokumenty oraz dane kontaktowe do pracowników Działu możecie Państwo
znaleźć na stronie www.prs.pwr.edu.pl w zakładce Stypendia.
Pytania dotyczące warunków lokalowych, czy spraw bezpośrednio związanych z zakwaterowaniem należy
kierować do administracji Domów Studenckich.
W przypadku odmowy przyznania miejsca istnieje możliwość odwołania się od decyzji. W tym celu postępując
analogicznie do powyższej procedury należy złożyć wniosek „Miejsce w domu studenckim – odwołanie”.
W uzasadnieniu wniosku należy wpisać powód odwołania.
Studenci wnioskujący o pokój jednoosobowy, którzy nie otrzymali przydziału, również powinni złożyć odwołanie.
Postępowanie ws. podania o pokój jednoosobowy nie będzie traktowane jako odwołanie. Nieprzekraczalny
termin przyjmowania odwołań mija dnia 3 września br. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 14 września br.
* Poprzez dodatkową dokumentację należy rozumieć np. dokumentację dochodową, dokumenty potwierdzające konieczność
samodzielnego
zamieszkiwania/konieczność
zamieszkiwania
w
pokoju
przystosowanym
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych/zamieszkiwanie z opiekunem itp. Dokumentowanie sytuacji materialnej nie jest obowiązkowe.
** Istnieje możliwość wysłania wniosku drogą pocztową
Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów
Politechnika Wrocławska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
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