Informacje dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością dotyczące miejsc
w akademikach Miasteczka Studenckiego AGH na rok akademicki 2017/2018
BON AGH nie przyznaje miejsc w domach studenckich, lecz rezerwuje konkretne miejsce w pokoju dostosowanym
do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i/lub budynku dostępnym architektonicznie dla danej osoby,
która ma już przyznane miejsce w akademiku.
Rozpatrując podania studentów i doktorantów w szczególności brany będzie pod uwagę zakres potrzeb studenta,
rodzaj i stopień niepełnosprawności oraz bieżące możliwości zrealizowania tych potrzeb.
Osoby mające potrzebę:
 zamiany miejsca przyznanego z puli ogólnodostępnej na pokój dostosowany do potrzeb ON i/lub pokój
mieszczący się w jednym z budynków dostosowanych architektonicznie;
 zamieszkania z asystentem/opiekunem ON;
 inne, wynikające z niepełnosprawności, związane z zamieszkaniem w domu studenckim

Prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminach zgodnych z harmonogramem MS AGH.
Osoby, które chcą zarezerwować obecnie zajmowany pokój prosimy o złożenie dokumentów do BON
AGH w terminie zgodnym z harmonogramem rezerwacji MS AGH.
Komplet dokumentów stanowi:
1. wypełniony wniosek dla studentów z niepełnosprawnością 2017/2018
2. kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
3. decyzja w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim
Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. W tym celu należy zgłosić się osobiście wraz z kompletem
wymaganych dokumentów do właściwego dla danego rodzaju niepełnosprawności konsultanta w BON AGH
z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
O decyzji w sprawie rezerwacji miejsc osoby zainteresowane zostaną poinformowane drogą elektroniczną przed
terminem rozpoczęcia kwaterowania.
Uwaga:
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc będących w dyspozycji BON AGH podania, które zostaną złożone po ww.
terminach będą rozpatrywane i załatwiane w ramach wolnych pokoi/ miejsc i możliwości. W związku z tym prosimy
o odpowiednio wcześniejsze załatwienie niezbędnych formalności.
BON AGH opiniuje również podania w sprawie przyznania miejsca dla opiekunów/asystentów ON
oraz podania ON w sprawie przyznania miejsca w Domu Studenckim w sytuacjach niestandardowych i nietypowych.
Kontakt:
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH
DS. ALFA, ul. Reymonta 17 pok. 10, 30-059 Kraków
tel. 012 617 50 31
e-mail: bon@agh.edu.pl
www.bon.agh.edu.pl

