
 

 
 

 

 

 

ZAR ZĄD ZENIE  

 

Nr  53 /201 7 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 29 września 2017 r. 
 

zmieniające Zarządzenie Nr 83/2013 Rektora UMCS z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich 

 Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), 

zarządzam: 

§ 1 

W Regulaminie Domów Studenckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej                     

w Lublinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 83/2013 Rektora Uniwersytetu Marii 

Curie – Skłodowskiej z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Domów Studenckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od roku 

akademickiego 2017/2018 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. O przyznanie miejsca w domu studenckim ubiegać się mogą, z zastrzeżeniem             

§ 10:  

a) studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,  

b) doktoranci studiów stacjonarnych niestacjonarnych, 

c) małżeństwa, w których jedno z małżonków jest studentem lub doktorantem 

UMCS.”; 

 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§8 
1. Miejsce w domu studenckim przyznaje Komisja na wniosek osoby ubiegającej się o 

przyznanie miejsca. Wniosek może być złożony w formie papierowej albo w formie 

elektronicznej za pomocą platformy internetowej USOSweb, dostępnej pod adresem: 

usosweb.umcs.pl. 

http://www.usosweb.umcs.pl/


2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach miejsce w domu studenckim może przyznać 

Rektor lub upoważniony prorektor.  

3. Wzór wniosku dla osób, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. a, b oraz ust. 2, stanowi 

załącznik numer 1 do Regulaminu. 

4. Wzór wniosku dla studentów lub doktorantów posiadających orzeczony stopień 

niepełnosprawności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

5. Wzór wniosku dla osób, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt c oraz dla studentów lub 

doktorantów samotnie wychowujących dziecko, stanowi  załącznik numer 3 do 

Regulaminu. 

6. Do wniosku składanego w formie papierowej, o którym mowa w ust. 4, należy dołączyć 

kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli nie została uprzednio złożona we 

właściwym dziekanacie). Po zakończeniu procesu przyznania miejsca w domu 

studenckim, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostanie przekazane do właściwego 

dziekanatu. 

7. Wnioskodawcy składający wniosek o przyznanie miejsca w formie elektronicznej, którzy 

posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, obowiązani są po zarejestrowaniu 

wniosku w formie elektronicznej, dostarczyć do Komisji ds. Domów Studenckich kopię 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli nie została uprzednio złożona we 

właściwym dziekanacie). Po zakończeniu procesu przyznania miejsca w domu 

studenckim, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostanie przekazane do właściwego 

Dziekanatu.”; 
 

3) w § 9 ust. 2 pkt. b) i c) otrzymują brzmienie: 

„b) II tura od 1 do 20 sierpnia w przypadku osób przyjętych na I rok studiów 

jednolitych magisterskich, I, II i III stopnia wyłącznie za pomocą platformy 

internetowej USOSweb, o której mowa w § 8 ust. 1, 

c)III tura od 24 sierpnia do 15 września w przypadku osób przyjętych na I rok studiów 

jednolitych magisterskich, I, II i III stopnia wyłącznie za pomocą platformy 

internetowej USOSweb, o której mowa w § 8 ust. 1,”; 

 

4) w § 22 ust. 2 dodaje się pkt l) następującej treści: 

„l) zakwaterowania w pokoju koedukacyjnym, po uprzednim złożeniu u kierownika 

właściwego domu studenckiego pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi 

załącznik nr 5 do Regulaminu.”; 

 

5) załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.           

                            

                                                                                                    R E K T O R  

 

 

 

 

                                                                                   prof. dr hab. Stanisław Michałowski  


