KRYTERIA PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH MS AGH
NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 DLA STUDENTÓW AGH
(STUDIÓW STACJONARNYCH I i II STOPNIA)
1. Kryteria przyznawania miejsc w domach studenckich są jednolite dla wszystkich Wydziałów AGH.
O przyznaniu miejsca decyduje liczba punktów wyliczona zgodnie z poniższym wzorem, na podstawie
odległości miejsca zamieszkania wnioskodawcy od Uczelni. W oparciu o wyliczoną liczbę punktów zostanie utworzona lista rankingowa wszystkich studentów ubiegających się o przyznanie miejsca w domu
studenckim.
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gdzie:
O - Odległość miejsca zamieszkania od Uczelni, Ogr - Odległość miejsca zamieszkania od Uczelni,
powyżej której codzienny dojazd do Uczelni jest utrudniony (przyjęto 50 km).
Wizualizacja granicznej (50 km) odległości komunikacyjnej miejsca zamieszkania od Uczelni w formie
poglądowej mapy jest dostępna tutaj. Maksymalna liczba punktów wynosi 100 i gwarantuje przydział
miejsca w trybie podstawowym. W pozostałych przypadkach o przyznaniu miejsca decyduje pozycja na
liście rankingowej. Próg odcięcia na liście rankingowej wyznacza liczba miejsc w domach studenckich
przeznaczonych w danym roku akademickim do kwaterowania studentów AGH.
2. Dodatkowo kryteria gwarantują przydział miejsca w domu studenckim dla:
• kandydatów przyjętych na 1 rok studiów I stopnia na rok akademicki 2017/2018,
• studentów, którym przyznano w roku akademickim 2016/2017 świadczenie pomocy materialnej
w postaci stypendium socjalnego,
• studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
(W powyższych przypadkach wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w systemie informatycznym)

• studentów osieroconych (brak ojca lub matki).
(W powyższym przypadku należy złożyć odpowiedni wniosek w systemie informatycznym wraz z załącznikiem w postaci zeskanowanych dokumentów potwierdzających zasadność składanego wniosku, tj.: akt
zgonu rodzica/rodziców)

3. Student AGH, który otrzymał miejsce w DS, otrzyma dodatkowe miejsce dla małżonka lub dziecka
po złożeniu odpowiedniego wniosku w systemie informatycznym (wymagane będzie załączenie zeskanowanych dokumentów potwierdzających zasadność składanego wniosku - czyli odpis skrócony aktu
małżeństwa lub odpis skrócony aktu urodzenia dziecka).
4. Student AGH, który otrzymał miejsce w DS, zainteresowany samodzielnym zakwaterowaniem
w pokoju dwuosobowym, może ubiegać się w systemie informatycznym o przydział dodatkowego miejsca. Wysokość opłaty za dodatkowe miejsce jest określona w cenniku dostępnym na stronie internetowej
MS AGH. Wnioski zostaną rozpatrzone w drugiej połowie września.
Przypominamy, że w poprzednich latach wszyscy studenci AGH, którzy ubiegając się o przydział miejsca
wykorzystali wszystkie możliwości przewidziane w procedurze, miejsca te otrzymali.
Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentami na stronie https://akademik.agh.edu.pl/

