Informacja Przewodniczącego OKS z dnia 22 sierpnia 2015 r.
dotycząca wniosków rozpatrzonych w II turze oraz terminu III tury
składania wniosków

W dniu 21 i 22 sierpnia 2015 r. Odwoławcza Komisja Stypendialna UKSW rozpatrzyła
wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz wnioski studentów przyjętych na 1 rok
studiów o przyznanie miejsca w domu studenckim. Poniżej przedstawiamy listy osób,
które otrzymały i nie otrzymały miejsca w domu studenckim (tylko studenci, którzy
wyrazili na to zgodę). Decyzje zostaną wysłane do studentów pod adresy korespondencyjne
wskazane we wniosku. Student 1-go roku studiów niezadowolony z decyzji dotyczącej
miejsca w domu studenckim może zwrócić się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej
UKSW z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji (papierowej). Wniosek należy złożyć w DPMS. III tura przyjmowania
wniosków odbędzie się zgodnie z harmonogramem, tj. wnioski można składać w dniach 1518 września 2015 r.
Podczas tej tury wnioski mogą składać:
1) studenci, którzy otrzymali odmowę podczas I tury składania wniosków,
2) studenci, którzy otrzymali odmowę podczas II tury składania wniosków i nie złożyli
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
3) studenci, którzy nie wnioskowali o przyznanie miejsca w domu studenckim.
Studenci, o których mowa w pkt 1 i 2 składają sam wniosek o przyznanie miejsca w
DS, jeżeli złożyli wcześniej wszystkie dokumenty lub wniosek o przyznanie miejsca w DS z
brakującymi wcześniej dokumentami. Studenci, o których mowa w pkt 3 składają
wniosek o przyznanie miejsca w DS wraz dokumentami. Obecnie Komisja dysponuje
jedynie wolnymi miejscami w domu studenckim „STARA ZABUDOWA”. Miejsca w
pozostałych DS będą dostępne wyłącznie wtedy, gdy studenci, który je otrzymali, zrezygnują
z nich. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone do 23 września 2015 r. Wnioski, które wpłyną
po tym terminie zostaną rozpatrzone negatywnie. W razie rezygnacji z miejsca w
domu studenckim Student jest zobowiązany poinformować o tym DPMS w ciągu 7 dni
od daty rezygnacji. Student powinien zgłosić się do właściwego domu studenckiego w
terminie określonym przez dom studencki.
Na stronie Samorządu Studentów pod adresem http://samorzad.uksw.edu.pl/pobierz
znajduje się wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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