
 
 

Terminarz obowiązujący przy ubieganiu się o przyznanie miejsca w domu studenckim UJ CM 

na rok akademicki 2021/2022 przez studentów i doktorantów UJ CM 

Załącznik nr 1 

 

 

Termin składania 

wniosków o 

przydzielenie miejsca w 

domu studenckim UJ CM 

Termin przydzielenia 

miejsc w domach 

studenckich UJ CM 

 

Termin składania  

wniosków o ponowne 

rozpatrzenie podania 

o przydzielenie miejsca w 

domu studenckim UJ CM 

 

Termin składania 

rezygnacji z przyznanych 

miejsc w domach 

studenckich UJ CM 

Termin dokonania wpłaty 

„kaucji” za przyznane 

miejsce w domu 

studenckim UJ CM 

I Tura do 2 lipca 2021 do 9 lipca 2021 do 24 lipca 2021 do 11 września 2021 do 1 sierpnia 2021 

II Tura A – studenci 

studiów I stopnia i 

jednolitych magisterskich 

 
do 9 sierpnia 2021 

 
do 16 sierpnia 2021 

 
do 23 sierpnia 2021 

 
do 11 września 2021 

 
do 30 sierpnia 2021 

     II Tura B – studenci 

     studiów II stopnia 
do 13 sierpnia 2021 do 20 sierpnia 2021 do 27 sierpnia 2021 do 11 września 2021 do 3 września 2021 

  Tura bez podawania   

informacji o odległości   

od miejsca zamieszkania* 

 
do 2 lipca 2021 

do 9 sierpnia 2021 

do 13 sierpnia 2021 

 

 

 
do 9 lipca 2021 

do 16 sierpnia 2021 

do 20 sierpnia 2021 

 
do 24 lipca 2021 

do 23 sierpnia 2021 

do 27 sierpnia 2021 

do 11 września 2021 

 
do 1 sierpnia 2021 

do 30 sierpnia 2021 

do 3 września 2021 

 

I Tura przewidziana jest dla: II Tura przewidziana jest w pierwszej kolejności dla: 

*Tura bez podawania informacji o odległości od miejsca 

zamieszkania jest turą ciągłą. Przyznania odbywają się w 

ramach wolnych miejsc w turze I oraz II. 

J e s t  przewidziana dla: 

• dla studentów drugiego oraz trzeciego roku 

studiów pierwszego stopnia; 

• dla studentów drugiego roku studiów II 

stopnia; 

•  dla studentów drugiego roku oraz lat wyższych 

jednolitych studiów magisterskich; 

• dla doktorantów drugiego roku oraz lat wyższych; 

(w przypadku niewypełnienia limitu miejsca 

mogą zostać rozdysponowane w ramach tury bez 

podawania informacji o dochodzie). 

• dla studentów pierwszego roku jednolitych studiów 

magisterskich; 

• dla pierwszego roku studiów pierwszego stopnia; 

• dla pierwszego roku studiów drugiego stopnia; 

• dla doktorantów pierwszego roku Szkoły Doktorskiej 

Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu; 

• w następnej kolejności dla studentów z Tury I; 

(w przypadku niewypełnienia limitu miejsca mogą 

zostać rozdysponowane w ramach tury bez podawania 

informacji o dochodzie). 

• dla osób które nie uzyskały miejsca w domu 

studenckim w I turze oraz II turze; 

• dla osób które nie składają informacji 

                            o odległości od miejsca zamieszkania. 

 


