Для того, щоб подати заяву на проживання в студентському гуртожитку необхідно ввійти у свій
обліковий запис на USOSweb і перейти до пункту Wnioski (заяви) в закладці DLA WSZYSTKICH (для
всіх). Далі

в рядку таблиці біля wniosek o akademik (заява на гуртожиток) натисніть “zacznij

wypełniać” (розпочати заповнювати).

Заповнення заяви полягає на записі даних в наступних вікнах.

У третьому вікні (Ekran 3) необхідно перевірити свої дані та ввести місячний дохід на одну особу в
сім’ї за минулий рік податковий, наприклад в 2019/2020 навчальному році необхідно подати дохід за
2018 рік. Дохід необхідно обчислити за такою ж схемою, як для соціальної стипендії, згідно чинного в
університеті Розпорядження про надання соціальної допомоги студентам УМКС ( Regulaminem
przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów UMCS) та Розпорядження про
визначення суми, надання та виплати соціальної допомоги студентам-аспірантам УМКС
( Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla
uczestników studiów doktoranckich UMCS).
УВАГА! Подати заяву про надання місця в гуртожитку може також студент/аспірант, чий сімейний
дохід перевищив поріг, який дозволяє подати заяву на соціальну стипендію.

У наступному вікні (Ekran 4) необхідно ввести відстань від свого постійного місця проживання до
Університету, тобто до площі Марії Кюрі-Складовської в Любліні, згідно діючих доріг. Визначити
відстань можна за допомогою сервісу GoogleMaps. Іноземні студенти/ аспіранти вводять відстань від
свого постійного місця проживання за межами Польщі до університету.

Під час заповнення заяви у 5-му вікні (Ekran 5) можете також вказати членів сім’ї (дитина,
чоловік/дружина), для яких хотіли б отримати додаткове місце в гуртожитку. Під час розгляду заяви
Вам можуть надати ті місця в гуртожитку, на які ви претендуєте або не отримати жодного.

У 6-му вікні (Ekran 6) можете вказати додаткові обставини, які б могли вплинути на розподіл та
виділення для Вас місця в гуртожитку. Усі ці обставини необхідно вказати в заяві та надати комісії
підтверджуючі документи такі, як наприклад: акт смерті одного з батьків, довідка про інвалідність,
свідоцтво про народження дитини, акт реєстрації шлюбу (усі документи необхідно перекласти на
польску мову; найкраще, щоб це був переклад присяжний). Вищезазначені документи треба подати
до Бюро студентських справ, гуртожиток «Геліос», каб. 5, з 9:00 до 14:30 години, з понеділка до
п’ятниці.

У 8-му вікні (Ekran 8) знайдете детальну інформації про кожен з гуртожитків, контактні дані, а
також інформацію про умови проживання.

У 9-му вікні (Ekran 9) треба зазначити гуртожиток, в якому б хотіли отримати місце. Першочерговість
встановлюється відповідно до порядку, в якому Ви розставите гуртожитки, перетягуючи їх мишкою.
Кожний студент/аспірант може подавати заяву на проживання в будь-якому з гуртожитків.
Увага! З огляду на ремонт в гуртожитку «Амор» в зимовому семестрі навчального року
2019/2020 отримати місце в цьому гуртожитку буде можливо тільки з літнього семестру
2019/2020.

Щоб закінчити заповнення заяви, необхідно вибрати в останньому вікні (Ekran 10) ZAREJESTRUJ
(зареєструвати). Після цього вже не буде можливості внести будь-які зміни до заяви. У такому
вигляді Вашу заяву буде перевіряти координатор з Бюро студентських справ.
Незареєстровані зави не будуть розглядатися.
Перевіряйте статус зави, можливо система відхилить її для внесення виправлень чи додаткової
інформації. Якщо заява буде правильно заповнена, її статус з „zarejestrowany” (зареєстрована)
зміниться на „gotowy do rozpatrzenia” (готова до розгляду).

Увага! Заяву не треба видруковувати і подавати у паперовій версії.

Інформацію про розгляд Вашої заяви отримаєте в повідомлені на електронну скриньку. Результати
розгляду будуть вказані в деталях заяви в USOSweb. Повідомлення в рубриці “Przyznany akademik”
(наданий гуртожиток) інформує про надане Вам місце в гуртожитку. Якщо появляється напис “brak”,
це означає, що Ви не отримали жодного місця в гуртожитку.

Необхідно також підтвердити в системі USOSweb отримання місця в гуртожитку, натиснувши
напис “potwierdź” (підтвердити). В результаті статус заяви буде змінено з “Rozpatrzony” (розглянуто)
на “Potwierdzony” (підтверджено). У разі невиконання цього пункту в зазнечені терміни, Вашу
заяву буде відхилено. Також Ви втратите можливість знову отримати раніше надане місце.

У випадку, коли Ви вирішили відмовитися від наданого Вам місця в гуртожитку, необхідно
обов’язково повідомити про це через систему USOSweb, натиснувши на напис “rezygnuj”
(відмовитись). У результаті статус Вашої заяви зміниться на “Zrezygnowano” (відмовлено).
Після відмовлення від місця в гуртожитку в системі USOSweb, цю дію не можна буде анулювати.
Якщо Ви захочете знову подавати заяву на гуртожиток, то необхідно подати комісії видруковану
заяву. Розгляд заяви (у разі відсутності вільних місць) буде можливий лише після 2-го жовтня цього
року, тобто після дати поселення в гуртожитки в даному навчальному році.
Усі питання необхідно зголосити працівникам Бюро студенськиї справ, Центр освіти та
обслуговування навчання за телефоном 81 - 533-86-27 або на електронну скриньку
akademik@poczta.umcs.lublin.pl.

