
HARMONOGRAM PRZYZNAWANIA MIEJSC W DS-U Ś

I. Osoby ubiegaj ące się o przyznanie miejsca -  od 1 października 

Miejsca z puli dzieka ńskiej 

L.p. Wnioskodawca
Termin składania 

wniosku

Miejsce 
składania 
wniosku

Organ I 
instancji 

przyznaj ący 
miejsce

Termin rozpatrzenia 
wniosku w I instancji

Termin przekazania 
skierowania do DS

Studenci/doktoranci, uczestnicy studiów 
podyplomowych UŚ

do 10 września do 20 września

2 Osoby nowoprzyjęte po rekrutacji na UŚ 
do 20 września

Dziekanat Wydziału / 
Sekretariat studiów 

dokt. do 30 września
na bieżąco do        
5 października

3
Studenci niepelnosprawni/osoby chore 
posiadające wskazania lekarskie

4

Cudzoziemcy przyjęci na studia w UŚ w 
ramach programów edukacyjnych, 
porozumień międzynarodowych, 
uczestnicy kursów językowch SJiKP

5

Studenci innych uczelni wyższych i szkół 
oraz inne osoby nie będące studentami 
UŚ

do 10 września Dział Studenckich 
Spraw Socjalnych 

Zastępca 
Kanclerza

na bieżąco w 
miarę wolnych 

miejsc na bieżąco 

II. Osoby ubiegaj ące się o przyznanie miejsca -  po 1 pa ździernika 
Miejsca z puli rektorskiej

L.p. Wnioskodawca
Termin składania 

wniosku

Miejsce 
składania 
wniosku

Organ I 
instancji 

przyznaj ący 
miejsce

Termin rozpatrzenia 
wniosku

Termin przekazania 
skierowania do DS

1
Studenci/doktoranci/ uczestnicy studiów 
podyplomowych UŚ  

2
Studenci niepelnosprawni/osoby chore 
posiadające wskazania lekarskie

3

Cudzoziemcy przyjęci na studia w UŚ w 
ramach programów edukacyjnych, 
porozumień międzynarodowych, 
uczestnicy kursów językowch SJiKP

4 Studenci innych uczelni wyższych i szkół

5
Inne osoby niebędące studentami/ 
doktorantami 

III. Osoby ubiegaj ące się o przyznanie miejsca - od 1 pa ździernika 
Miejsca z puli dzieka ńskiej

L.p. Wnioskodawca
Termin składania 

wniosku

Miejsce 
składania 
wniosku

Organ I 
instancji 

przyznaj ący 
miejsce

Termin rozpatrzenia 
wniosku w I instancji

Termin przekazania 
skierowania do DS

1
Studenci/doktoranci, uczestnicy studiów 
podylomowych UŚ

do 31 maja do 15 czerwca do 30 czerwca

2
Osoby nowoprzyjęte po rekrutacji na UŚ 
zakończonej do 20 lipca

do 20 lipca do 31 lipca do 10 sierpnia

3
Osoby nowoprzyjęte  po rekrutacji na UŚ 
zakończonej do 15 września

do 20 września do 25 września do 27 września

4

Cudzoziemcy przyjęci na studia w UŚ w 
ramach programów edukacyjnych i 
porozumień międzynarodowych

do 31 sierpnia Dział Studenckich 
Spraw Socjalnych 

Zastępca 
Kanclerza do 15 września do 20 września

IV. Osoby ubiegaj ące się o przyznanie miejsca  - po 1 pa ździernika 
Miejsca z puli dzieka ńskiej 

L.p. Wnioskodawca
Termin składania 

wniosku

Miejsce 
składania 
wniosku

Organ I 
instancji 

przyznaj ący 
miejsce

Termin rozpatrzenia 
wniosku

Termin przekazania 
skierowania do DS

1
Studenci/doktoranci, uczestnicy studiów 
podylomowych UŚ

na bieżąco Dziekanat 
Wydziału 

Dziekan 
Wydziału

na bieżąco w miarę 
wolnych miejsc  na bieżąco 

2

Cudzoziemcy przyjęci na studia w UŚ w 
ramach programów edukacyjnych i 
porozumień międzynarodowych

3 Studenci innych uczelni wyższych i szkół

4
Inne osoby niebędące studentami/ 
doktorantami 

na bieżąco 

Dziekanat Wydziału / 
Sekretariat studiów 

dokt.

Zastępca 
Kanclerza

Dział Studenckich 
Spraw Socjalnych 

Dziekan 
Wydziału

Miejsca z puli rektorskiej 

OA w Katowicach-Ligocie, OA w Sosnowcu

OA w Cieszynie

OA w Cieszynie

Dziekan 
Wydziału

Miejsca z puli rektorskiej

na bieżąco

OA w Katowicach-Ligocie, OA w Sosnowcu

Załącznik do Regulaminu przyznawania miejsc oraz zamieszkiwania w Domach StudenkichUniwersytetu Śląskiego w Katowicach

wszystkie rodzaje pokoi z wyj ątkiem pokoi 1-os. dla niepelnosprawnych oraz osób c horych posiadaj ących wskazania lekarskie

do 31 sierpnia

do 15 września do 20 września

1

do 31 sierpnia

na bieżąco w miarę 
wolnych miejsc  na bieżąco 

Miejsca z puli rektorskiej

na bieżąco Dział Studenckich 
Spraw Socjalnych 

Zastępca 
Kanclerza

Dział Studenckich 
Spraw Socjalnych 

Zastępca 
Kanclerza

Dziekanat 
Wydziału

na bieżąco w miarę 
wolnych miejsc


