
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 96/2017 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 13 września 2017 roku 

 
 

Regulamin przyznawania stypendium mieszkaniowego 

cudzoziemcom przyjętym na Anglojęzyczne Studia Doktoranckie Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu (Poznań University of Life Sciences PhD Studies –  

w skrócie PULS PhD Studies) w roku akademickim 2017/2018 

 
 

§ 1 
1. Stypendium mieszkaniowe, ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu, przeznaczone jest dla cudzoziemców przyjętych na Anglojęzyczne Studia 
Doktoranckie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Poznań University of Life Sciences 
PhD Studies – w skrócie PULS PhD Studies), rozpoczynające się w roku akademickim 
2017/2018.  

2. Przyznanie stypendium mieszkaniowego, o którym mowa w ust. 1, oznacza bezpłatne 
zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, w jednym z Domów Studenckich Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, zwanych dalej DS. Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 
jednoosobowym, za dodatkową opłatą 30 Euro / miesiąc /  pokój. 

3. Warunkiem zakwaterowania w DS jest wpłata kwoty 500 Euro, jako kaucja na potrzeby 
pokrycia opłat i ewentualnych szkód, nie później niż w terminie 14 dni przed planowaną datą 
zakwaterowania w DS. 

 
§ 2 

1. W roku akademickim 2017/2018 o stypendium mieszkaniowe na okres pierwszego semestru, 
tj. od października do lutego, mogą ubiegać się cudzoziemcy przyjęci na pierwszy rok PULS 
PhD Studies, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium (wzór w załączniku nr 1) oraz 
wpłacili depozyt za akademik (wg umowy zakwaterowania). 

2. Doktoranci, którym przyznano miejsce w DS., mają obowiązek potwierdzić rezerwację 
przyznanego miejsca, nie później niż w terminie 14 dni przed planowaną datą zakwaterowania 
w DS. Brak potwierdzenia rezerwacji miejsca (wzór w załączniku nr 2) oznacza rezygnację  
z przyznanego miejsca.  

3. Kaucja zostanie zwrócona po dokonaniu pełnego rozliczenia tj. po uiszczeniu wszystkich opłat 

oraz dostarczeniu podpisanej karty obiegowej. 

 
 

§ 3 
1. Stypendium mieszkaniowe może zostać przyznane doktorantowi na kolejne semestry studiów, 

pod warunkiem spełnienia przez doktoranta łącznie następujących wymogów:  
1) 100% obecności na wszystkich zajęciach dydaktycznych,  

2) średnia ocen z poprzedniego semestru nie mniejsza niż 4,75,  

3) obecność na wszystkich zajęciach z języka polskiego.  

 

oraz posiadania przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu środków finansowych 
na ten cel.  

 
2. Decyzję o przyznaniu stypendium mieszkaniowego na kolejne semestry podejmuje Prorektor 

ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, na podstawie wniosku zainteresowanego,  
z zastrzeżeniem ust. 1. 



 
 

§ 4 
W przypadku rezygnacji doktoranta z zamieszkiwania w DS, doktorantowi nie przysługuje 

wypłata ekwiwalentu z tytułu otrzymanego stypendium mieszkaniowego. 


