Lokalizacja domów studenckich UR
I Dom Akademicki „Bratniak” - Kraków ul. Jabłonowskich 10/12
tel. 12-421-33-02
Dom Studencki Nr II „Młodość" - Kraków ul. Urzędnicza 68
tel. 12-633-27-77
Dom Studencki Nr III „Oaza" - Kraków al. 29 Listopada 48c
tel. 12-662-51-77
Dom Studencki Nr IV „Czwórka +" - Kraków al. 29 Listopada 48b
tel. 12-662-51-82

Zasady zakwaterowania, wykwaterowania
i odpłatności za miejsca w domach studenckich
w roku akademickim 2018/19
obowiązujące od 01.10.2018 roku
Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2018/19 ustala się zasady:
1. Zakwaterowanie na rok akademicki 2018/19 trwa od 27.09 do 03.10.2018 r. Po tym okresie wszystkie
miejsca, które nie są zajęte w domach studenckich wracają do dyspozycji Prorektora ds.
Dydaktycznych i Studenckich i będą rozdysponowywane przez administracje domów studenckich
według prowadzonych tam list rezerwowych.
2. Studenci, którzy starają się o miejsce w domu studenckim po 01.10.2018 r. mogą wpisać się na listę
rezerwową w domu studenckim pozostawiając swój numer telefonu. W chwili zwolnienia się miejsca
zostaną powiadomieni o możliwości zakwaterowania. W przypadku braku potwierdzenia do 24 godz.

zostaną usunięci z listy rezerwowej.
3. W przypadku braku zainteresowania zakwaterowaniem studentów UR miejsca te będą
rozdysponowane dla osób spoza Uczelni.
4. W przypadku zakwaterowania się studenta od 27.09.2018 r. na nadchodzący rok akademicki student
nie ponosi kosztów związanych z zamieszkaniem w domu studenckim do 01.10.2018 r., natomiast
kwaterując się po tym terminie wnosi opłatę za cały miesiąc październik.
5. Przy zakwaterowaniu student powinien posiadać dowód tożsamości, legitymację studencką i
aktualną swoją fotografię o formacie zbliżonym do wymiarów 20 x 35 mm. W domach studenckich
będą wydawane nieodpłatnie karty wstępu. W przypadku ich zagubienia lub uszkodzenia
powodującego niemożność posługiwania się nią student zobowiązany jest uiścić w administracji
domu studenckiego opłatę w wysokości 25 zł.
6. O planowanym terminie wykwaterowania się studenta z domu studenckiego administracja domu
powinna być poinformowana co najmniej 5 dni wcześniej. W przypadku niezachowania takiej
procedury przez studenta, wnosi on opłatę za pół lub cały miesiąc w którym następuje
wykwaterowanie.
7. Studenci Uniwersytetu Rolniczego wybierają w systemie USOS swój indywidualny numer konta dla
domu studenckiego w którym mieszkają i uiszczają opłaty za zakwaterowanie do 15 dnia każdego
miesiąca. Wyjątek stanowi miesiąc październik za który można płacić do 15 listopada. Po tym terminie
będą naliczane odsetki zgodne z Zarządzeniem Rektora. Zaległość 2-miesięczna w opłatach
powoduje pozbawienie miejsca w domu studenckim.
8. Po przeprowadzeniu szczegółowej kalkulacji kosztów ustalam od 01.10.2018 r. odpłatność za miejsce
dla studentów i doktorantów UR w domach studenckich Uniwersytetu Rolniczego w następującej
wysokości:
I DA „Bratniak"
- 450 zł w pokoju 3-osobowym
- 510 zł w pokoju 2-osobowym
- 600 zł w pokoju 1-osobowym
- 700 zł w pokoju 1-osobowym (wyższy standard)
DS „Młodość"

- 420 zł w pokoju 2-osobowym
- 530 zł w pokoju 1-osobowym

DS III

- 360 zł w pokoju 3-osobowym i 1-osobowym (tzw. „.06”)
- 400 zł w pokoju 2-osobowym i 1-osobowym (tzw. „.01”)
- 450 zł w pokoju 2-osobowym (wyższy standard)
- 500 zł w pokoju 1-osobowym (wyższy standard)
- 550 zł w pokoju 1-osobowym (wysoki standard)

DS IV

- 360 zł w pokoju 3-osobowym i 1-osobowym (tzw. „.06”)
- 400 zł w pokoju 2-osobowym i 1-osobowym (tzw. „.01”)
- 450 zł w pokoju 2-osobowym (wyższy standard)
- 500 zł w pokoju 1-osobowym (wyższy standard)
- 550 zł w pokoju 1-osobowym (wysoki standard)

W przypadku kwaterowania studentów innych uczelni odpłatność zostanie zwiększona w I DA
„Bratniak” o 100 zł, a w przypadku. DS. „Młodość”, III i IV o 50 zł
Cena miejsca w roku akademickim 2018/19 w Miasteczku Studenckim AGH dla studentów
UR wynosić będzie 410 zł. Kwaterowanie trwa od 24.09 – 01.10.2018 r. Szczegółowe zasady
kwaterowania
w
Miasteczku
Studenckim
AGH
można
pobrać
ze
strony:
https://www.miasteczko.agh.edu.pl/strefa-mieszkanca/dokumenty-do-pobrania.html
9. W przypadku dewastacji mienia powierzonego studentowi w trakcie zamieszkania zobowiązany
jest on do naprawienia szkody lub zwrotu kosztów jej usunięcia w terminie ustalonym przez
kierownika domu studenckiego.
10.Student, który zachowuje się w sposób niegodny studenta Uniwersytetu Rolniczego, narusza
przepisy prawa, łamie regulamin mieszkańca bądź narusza zasady współżycia społecznego, będzie
pozbawiony miejsca w domach studenckich UR w bieżącym i przyszłym roku akademickim.

