KOMUNIKAT
DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POKOJU MAŁŻEŃSKIEGO, POKOJU DLA MATKI
LUB OJCA Z DZIECKKIEM LUB MIEJSCA
W POKOJU DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r poz. 1668) Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce oraz Harmonogramu przyznawania miejsc dla studentów i zakwaterowania
w domach studenckich Politechniki Rzeszowskiej na rok akademicki 2020/2021
dostępne na stronie internetowej:

https://w.prz.edu.pl/studenci_menu/zakwaterowanie-w-domach-studenckich-prz
•

Wniosek o przyznanie miejsca w DS należy złożyć za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://usos.prz.edu.pl – dostęp do formularza będą mieli
wyłącznie studenci PRz posiadający konto e-mail na serwerze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej. Login i hasło dostępu do formularza są identyczne jak
dla konta pocztowego. Sposób uzyskania studenckiego konta pocztowego PRz jest określony w „Regulaminie korzystania ze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki
Rzeszowskiej”, który jest dostępny na stronie internetowej https://stud.prz.edu.pl/ w zakładce „Regulamin”.
Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania miejsca w DS jest podawana do wiadomości w

poszczególnych DS, oraz jest przekazywana

studentowi za pośrednictwem e-maila na jego indywidualne studenckie konto pocztowe PRz. Informację przekazaną na indywidualne studenckie konto
pocztowe uznaje się za dostarczoną i wiążącą.
•

Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie miejsca w DS należy wysłać pocztą do Centrum Rekrutacji i Pomocy Materialnej wraz z obowiązującymi odpowiednio
załącznikami. W szczególnych przypadkach procedura będzie dopuszczać złożenie wniosku osobiście w bud. J pok. 022:
- kopią odpisu skróconego aktu małżeństwa (oryginał do wglądu),
- kopią odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),
- zgodą drugiego małżonka na zamieszkanie dziecka w DS (w przypadku pokoju matki lub ojca z dzieckiem),
- kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – (oryginał do wglądu).

Wnioski należy wysłać do Centrum Rekrutacji i Pomocy Materialnej - Adres: ul. Podkarpacka 1, 35-959 Rzeszów Bud. „J” pok. 022
Komisja będzie pełniła dyżury w terminie od 1 do 5 czerwca 2020 r.
Małżeństwa studenckie, matki lub ojcowie z dziećmi oraz studenci niepełnosprawni kwaterowani będą na podstawie decyzji Rektora.
Wypełnianie wniosków w USOSweb: od 29 maja 2020 r. do 5 czerwca 2020 r.

