AKADEMIKI UAM
Nasza Uczelnia dysponuje takimi oto Domami Studenckimi:
- Dom Studencki „Babilon” (Poznań, ul. Dożynkowa 9B),
- Dom Studencki „Jagienka” (Poznań, ul. Piątkowska 80),
- Dom Studencki „Jowita” (Poznań, ul. Zwierzyniecka 7),
- Dom Studencki „Zbyszko” (Poznań, ul. Piątkowska 80B),
- Dom Akademicki (Poznań, ul. Nieszawska 3),
- Dom Studencki w Gnieźnie (Gniezno, ul. Kostrzewskiego 5),
- Dom Studencki „Rubin” w Kaliszu (Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30),
- Dom Studencki w Słubicach (Słubice, ul. Józefa Piłsudskiego 14).
Jeśli chciałbyś zamieszkać w akademiku, koniecznie przeczytaj nasze wskazówki do końca.
W jaki sposób możesz starać się o miejsce w Domu Studenckim?
To bardzo proste! Do 20 sierpnia 2017 roku powinieneś złożyć wniosek o przyznanie miejsca
w Domu Studenckim. Możesz to zrobić osobiście, możesz wysłać pocztą na adres swojego
Wydziału (najlepiej z dopiskiem „Dziekanat <Wydział>”).
Jak to zrobić?
1. Wypełniasz wniosek o przyznanie miejsca w akademiku (wniosek dostępny tutaj:
http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/rpms-2016/zal-3.pdf ).
2. Drukujesz wniosek, podpisujesz i wraz z potrzebnymi załącznikami zanosisz/wysyłasz
do swojego Dziekanatu.
3. Oczekujesz na wyniki ;)
Załączniki, czyli must be podania o miejsce w akademiku
- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych przez WSZYSTKICH pełnoletnich
członków rodziny w 2016 roku (dla przypomnienia: w skład rodziny wchodzisz Ty, Twoi rodzice
lub prawni opiekuni, rodzeństwo),
- zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (KRUS) o składkach na ubezpieczenie zdrowotne, odprowadzane przez podatników,
czyli członków Twojej rodziny, w 2016 roku,
- dokumenty, umożliwiające określenie Twojej sytuacji materialnej (dokumenty z informacją
o wysokości dochodów pracujących rodziców, wyroki alimentacyjne, decyzje o świadczeniach
alimentacyjnych, decyzje w sprawie rent itp.),

- w przypadku dochodów nieopodatkowanych – oświadczenie o dochodzie niepodlegającym
opodatkowaniu podatkiem dochodowym (http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/rpms-2016/zal-4.pdf),
- w przypadku uczącego się rodzeństwa – zaświadczenia ze szkół,
- w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości
gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu –
oświadczenie podatnika o dochodzie netto,
Zapamiętaj!
W przypadku zmiany sytuacji materialnej w 2017 roku, powinieneś również to udokumentować.
Ile kosztuje mieszkanie w akademiku?
Pewnie zastanawiacie się, ile wynosi miesięczna opłata za miejsce w Domu Studenckim.
Jest to uzależnione od konkretnego akademika i wielkości pokoju (najczęściej są to pokoje jednoi dwuosobowe).
Stawki
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2017/2018

dostępne

są

tutaj:

http://studenci.amu.edu.pl/studia/oplaty/oplaty-za-miejsca-w-domach-studenckich-obowiazujace-wroku-20172018
Ważne!
1. Miejsce w akademiku przyznawane jest na cały rok akademicki.
2. Tegoroczny początek kwaterowania został wyznaczony na 28 września 2017 roku.
Więcej informacji
Dodatkowe info, w tym Regulamin pomocy materialnej, znajdziesz na stronie UAM:
https://studenci.amu.edu.pl/studia/pomoc-materialna/swiadczenia-pomocy-socjalnej
Koniecznie zajrzyj też tutaj: http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/rpms-2016/rpms-informacje.pdf

Masz pytanie? Chciałbyś skonsultować swoją sytuację? Nie krępuj się, pisz!
FB PSS: https://www.facebook.com/PSSUAM/?sw_fnr_id=907541653&fnr_t=0
Mail stypendialny: stypendia@amu.edu.pl
Przewodnicząca Komisji Socjalno-Ekonomicznej: Natalia Mąka, nmaka@onet.eu

