Fragment Regulaminu
Załącznik do zarządzenia Rektora nr 129/2014
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla
doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zasad
ich zakwaterowania w domach studenckich”

REGULAMIN
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
oraz zasad ich zakwaterowania w domach studenckich
(…)
VII. ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSCA W DOMU STUDENTA
§ 18
1. Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni przydziela doktorantom miejsca w DS.
2. Doktorant składa w Dziale Rozwoju Uczelni wniosek o zakwaterowanie w DS, zaopiniowany przez
opiekuna naukowego/promotora i kierownika studiów doktoranckich, w terminie do 30 czerwca.
3. Kandydat na studia doktoranckie składa wniosek o zakwaterowanie w DS łącznie z dokumentami
rekrutacyjnymi na wydziale prowadzącym studia doktoranckie. Wnioski nowo przyjętych doktorantów
będą rozpatrzone po zakończeniu rekrutacji.
4. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w DS przysługuje doktorantowi, któremu codzienny dojazd do
Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej
sytuacji materialnej.
5. Miejsce w DS przyznawane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września.
6. W przypadku wolnych miejsc możliwość zakwaterowania w DS mają osoby spoza Uczelni.
7. Doktoranci mogą ubiegać się o zakwaterowanie w Domu Asystenta, Studenta i Doktoranta „Sadyba”.
Miejsca przyznaje Komisja ds. przydziału lokali w Domu Asystenta, Studenta i Doktoranta „Sadyba”.
Wnioski doktorantów w sprawie zakwaterowania przyjmuje Sekcja. Wysokość czynszu i zasady
korzystania z przyznanego lokalu reguluje zarządzenie Rektora i umowa najmu.
§ 19
1. Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie małżonka i dziecka w DS lub Domu Asystenta, Studenta
i Doktoranta „Sadyba”.
2. Doktorant mieszkający w DS z dzieckiem nie ponosi kosztów zamieszkania za to dziecko.
3. Doktorant, którego małżonek jest studentem lub doktorantem (także innej uczelni z siedzibą
w Poznaniu), może wnioskować o przyznanie samodzielnego pokoju. Liczba takich pokoi jest
ograniczona.
§ 20
1. Wysokość opłaty za miejsce w DS reguluje zarządzenie Rektora.
2. Opłatę za miejsce w DS należy uiścić na indywidualne konto doktoranta dostępne w Wirtualnym
Dziekanacie do 25. dnia miesiąca, za który dokonywana jest płatność.
3. Doktorant ma obowiązek opłacić cały okres, na który jest zakwaterowany. W przypadku nie dotrzymania
tego warunku traci on możliwość zakwaterowania w DS w następnym roku.
§ 21
1. Doktorant, któremu przyznano miejsce w DS, celem rezerwacji miejsca, wnosi zaliczkę w wysokości
ogłoszonej na stronie internetowej Uczelni.
2. Zaliczka, o której mowa w ust. 1, w wypadku zameldowania się, zostaje włączona w opłatę za pierwszy
miesiąc zakwaterowania.
3. Doktorant jest zobowiązany zamieszkać w przyznanym DS do dnia 15 października. W przypadku nie
stawienia się doktoranta w tym terminie, zaliczka nie podlega zwrotowi.
4. Doktoranci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu DS, za wyjątkiem zasad przyznawania miejsc
w DS.
§ 22

1. Doktorant traci prawo do zamieszkania w DS w przypadku, gdy:
1) zalega z opłatą za dwa miesiące,
2) został skreślony z listy doktorantów,
3) został zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej.
2. Doktorant może być pozbawiony prawa do zamieszkiwania w DS, jeżeli nie przestrzega regulaminu mieszkańców
DS, a w szczególności, jeśli nie dba o mienie Uczelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje Prorektor ds. Kadr i Rozwoju
Uczelni na wniosek kierownika DS, zaopiniowany przez Radę Mieszkańców.

