
ПОДАННЯ ЗАЯВИ НА 
ОТРИМАННЯ МІСЦЯ В 

ГУРТОЖИТКУ В НАВЧАЛЬНОМУ 
РОЦІ 2022-2023



• 2-ий тур подання заявок на гуртожиток – для студентів-
першокурсників, що були прийняті на навчання у навчальному році
2022-23.

• Від 16 серпня до 13 вересня 2022 триватиме 2-ий тур подання заявок
на надання місця в гуртожитку УМКС в навчальному році 2022-23.

• У 2-му турі подавати заявки можуть виключно студенти-
першокурсники, котрі були прийняті на перший курс бакалаврату,
магістратури чи єдиної магістратури (5 років), або ж розпочали
навчання в докторських школах УМКС у 2022-23 навчальному році.



Логування до системи USOSweb

• Увійти до системи можуть лише ті, хто зареєструвався на 
навчання, надав повний комплект необхідних документів та чиї 
дані були перенесені деканатами з системи реєстрації абітурієнтів 
до USOS. 

• Деякі з абітурієнтів під час подання документів надали 
електронну адресу, що належить іншій людині. В такому випадку 
необхідно особисто звернутись до деканату та подати нову 
адресу. Зверніть увагу на відсутність можливості зміни даних по 
телефону. 



Як увійти? 
• Нові акаунти додаються до USOS тричі на день (6:00, 12:00 та 16:00) після переносу деканатами 

даних з системи реєстрації абітурієнтів УМКС, або ж після анулювання рішення про відрахування. 
Щоб акаунт був активний, слід встановити новий пароль, скориставшись електронною адресою, 
котру було надано під час реєстрації на навчання. Якщо ви забули свою електронну адресу або ж 
не маєте до неї доступу, потрібно особисто звернутись до деканату свого відділення і попросити 
змінити адресу. 

Логін (identyfikator): 

• Логін буде надано під час встановлення нового паролю (на сторінці USOS з’явиться повідомлення 
"Twoje identyfikatory to…”).

Умови надання логіну:

• Якщо ви студент, логіном буде шестицифровий номер студентського квитка разом зі спеціальним 
знаком та доменом „@umcs.pl”, наприклад 123456@umcs.pl

• Якщо у вас виникли проблеми, будь ласка, зв'яжіться з деканатом свого факультету. 

mailto:123456@umcs.pl


Заява на гуртожиток 



• Щоб створити заяву про надання місця в гуртожитку УМКС, потрібно увійти на свій профіль в
USOS та перейти до пункту «Заяви» (Wnioski) у секції «Для всіх» (Dla wszystkich). Потім слід
натиснути «Почати заповнювати» (Zacznij wypełniać) біля заяви про надання гуртожитка.



 Заповнення заяви полягає на введенні потрібних даних у наступних вікнах по черзі.

 У вікні №3 слід перевірити свої особисті дані та підтвердити їхню правильність.

 У вікні №4 потрібно надати інформацію щодо відстані між місцем постійного проживання

(домом) та університетом, що знаходиться за адресою рlac Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.

Відстань вимірюєься за існуючими дорогами та шляхами (не геометрично). Відстань можна

виміряти, зокрема, за допомогою Google Maps. Студенти-та докторанти-іноземці подають

відстань від свого місця постійного проживання за межами Польщі до університету.

 У наступному вікні потрібно вписати місячний дохід на 1 людину в сім’ї в попередньому

податковому році, наприклад на навчальний рік 2022-23 потрібно вказувати дохід з 2021-го

року. Дохід потрібно розраховувати так само, як під час подання заяви на отримання соціальної

стипендії, відповідно до актуального Регламенту надання соціальних виплат студентам УМКС.

• УВАГА! Подавати заяву про надання місця в гуртожитку УМКС можуть також студенти та

докторанти, чий місячний дохід є більшим, ніж максимальний допустимий для призначення

соціальної стипендії.

https://www.umcs.pl/pl/ustalenie-skladu-rodziny-i-dochodu-studenta,12264.htm
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/1001/112013-092211-regulamin-pomocy-materialnej-dla-studentow-2021.pdf


• Знизу на сторінці слід перерахувати додаткові причини, що можуть мати вплив на призначення місця в гуртожитках УМКС. Люди з

обмеженими можливостями, самотні батьки, студентські подружжя, сироти та напівсироти зобов’язані додати копію документа, що

підтверджує вищезгадані умови: заключення лікаря про стан здоров’я та обмежені фізичні/психічні можливості; свідоцтво про

народження дитини; свідоцтво про одруження або розлучення; свідоцтво про смерть одного чи двох батьків; тощо).



• У вікні №5 можна перерахувати родичів, для яких також вноситься заява про надання місця 
в гуртожитку УМКС (дитина, чоловік/дружина). Місце в гуртожитку буде надано або усім 
перерахованим у заяві особам, включно зі студентом, або жодній. 



• У вікні №7 є детальна інформація про кожен з гуртожитків, контактні дані та опис стандарту кімнат. 



• У вікні №8 слід зазначити місця в 
гуртожитках, на котрі вноситься 
заява. Місце, якому надається 
найбільша перевага, повинно 
бути зверху, а усі наступні 
вибори – під ним. Кожен 
студент/докторант може 
подавати заяву на місце в будь-
якому гуртожитку УМКС. 

•

• УВАГА! У 2-му турі відсутня 
можливість подавати заявку про 
отримання місця в гуртожитку  
«Геліос» (Helios).



У вікні №9 слід обгрунтувати свою заяву. Люди з обмеженими 
можливостями, вадами зору, інваліди на візках чи милицях повинні 
зазначити цей факт у даному вікні, це дозволить нам підібрати для вас 
оптимальну кімнату, що краще відповідатиме вашим потребам. 



 Після заповнення усіх полів потрібно
натиснути «Реєстрація» (Zarejestruj) у
останньому вікні. Після цієї операції вже не
можна вносити будь-які зміни до заяви, і
саме в такому вигляді заява буде
розглядатись відповідними органами.

 НЕЗАРЕЄСТРОВАНІ ЗАЯВИ НЕ БУДУТЬ
РОЗГЛЯДАТИСЬ.

 Важливо періодично перевіряти статус
своєї заяви, адже існує імовірність, що вона
буде повернута студентові на
дозаповнення або редагування. Якщо ж
заяву було заповнено правильно, її статус
зміниться із «Зареєстрована»
(Zarejestrowany) на «Готова до розгляду»
(Gotowy do rozpatrzenia).

 УВАГА! Заяву не потрібно друкувати та/або
надавати паперову версію в деканаті.



• Про процес розгляду заяви вас інформуватимуть через електронну пошту. Результати розгляду
заяви комісією будуть доступні в деталях заявки в USOSweb. Якщо біля заяви буде зазначено
«Надано гуртожиток» (Przyznany akademik), це означатиме, що місце в гуртожитку було
призначено, там же можна буде переглянути деталі. Якщо ж біля заяви буде написано
«Відсутнє» (Brak), це означатиме, що не було надано жодного місця.

• Нагадуємо, що для повного завершення процесу отримання місця в гуртожитку слід:

1. Підтвердити надання місця до 20-го вересня 2022-го року в системі USOSweb,

2. Оплатити бронювання місця найпізніше до 21-го вересня 2022 на банківський рахунок,
вказаний в USOSweb (секція «Для всіх» (Dla wszystkich), меню «Оплати» > «Банківські рахунки
університету» (Płatności > Konta bankowe uczelni)).

• Відсутність підтвердження в USOSweb та/або оплати бронюваня означатиме відмову від
наданого місця в гуртожитку та його автоматичне звільнення. Датою отримання оплати
вважається день, коли кошти були отримані університетом (а не просто зроблено переказ),
зазвичай це займає 1-2 дні. Відповідно, провести оплату потрібно 1-2 дні перед крайнім
терміном 21-го вересня 2022. Університет не несе відповідальності за переказ коштів
бронювання на неправильний банківський рахунок. Якщо кошти буде переказано на
неправильний банківський рахунок, місце в гуртожитку буде втрачено.





• Просимо ознайомитись зі Зверненням Ректора УМКС від

15.07.2022.

• Якщо ви не виконаєте всіх дій, перерахованих у вищезгаданому

зверненні, вашу заяву буде відхилено. Після відхилення заяви

можливості подати її ще раз через USOSweb вже не буде.

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2022/0722/131538-komunikat-2022-07-15-potwierdzanie-miejsc-w-akademikach-15072022092531.pdf


• У випадку відмови від наданого вам місця ви зобов’язані зазначити цей факт в USOSweb,

натиснувши «Відмовитись» (Rezygnuj) біля заяви. Після цього статус заяви зміниться на

«Відмова» (Zrezygnowano). Цю операцію неможливо буде скасувати!

•

• Якщо ви відмовляєтесь від наданого вам місця, то нову заяву у паперовій формі можна буде

подавати не раніше, ніж після 21-го вересня 2022, після закінчення 2-го туру складання заяв. Таку

заяву потрібно надіслати до Комісії Гуртожитків УМКС (https://www.umcs.pl/pl/wzory-

wnioskow,12342.htm). Заповнену та особисто підписану заяву необхідно відсканувати та надіслати

копію на адресу akademik@umcs.pl. Якщо вільних місць на той момент вже не буде, ваша заява

буде розглянута тільки після 2-го жовтня, тобто після завершення процесу заїзду нових студентів

в даному навчальному році, за умови, що з'являться вільні місця.

• Якщо у вас залишились питання, будь ласка, заверніться до працівників Офісу з Питань Студентів

(Центр Освіти та Обслуговування Студентів): за телефоном 81 533 86 27 або за допомогою

електронної пошти akademik@umcs.pl.

https://www.umcs.pl/pl/wzory-wnioskow,12342.htm
mailto:akademik@umcs.pl
mailto:akademik@umcs.pl

