
Zasady uczestnictwa w Akcji Akademik 2021/2022 

1. Studenci i osoby zainteresowane zamieszkaniem w DS przesyłają mailem do odpowiedniego 

akademika skan podpisanego własnoręcznie Wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim 

w roku ak. 2021/2022 (zwanego dalej „Wnioskiem”) zgodnie z terminami określonymi w: 

Harmonogramie Akcji Akademik 2021/2022. Poza skanem dopuszcza się zdjęcie Wniosku zrobione 

telefonem pod warunkiem, że jest ono czytelne.  

W tytule maila należy wpisać: Akcja Akademik lub Wniosek o akademik 

Adresy mailowe DS: 

Dom Studencki nr 1 - ds1@zut.edu.pl 

Dom Studencki nr 3 - ds3@zut.edu.pl 

Dom Studencki nr 4 - ds4@zut.edu.pl 

Dom Studencki nr 5 - ds5@zut.edu.pl 

Dom Studencki Arkona - arkona@zut.edu.pl 

Dom Studencki Amicus - amicus@zut.edu.pl 

Dom Studencki Andromeda - andromeda@zut.edu.pl 

2. Wnioski przesłane po terminie określonym w Harmonogramie Akcji Akademik…  

(decyduje data maila) będą rozpatrywane na końcu. 

3. Pokoje będą przyznawane wnioskodawcom zgodnie z Zasadami przyznawania miejsc w domach 

studenckich. 

4. Pracownik administracji prześle maila z propozycją numeru pokoju osobie, która nie uzupełniła 

we Wniosku numeru pokoju. 

5. W przypadku zainteresowania pokojem przez kilka osób, pokój przyznawany będzie zgodnie z: 

 Zasadami przyznawania miejsc w domach studenckich, 

 Harmonogramem Akcji Akademik 2021/2022 (decyduje data maila). 

6. Sugestie dotyczące przyznania miejsca w DS należy przesłać mailem do odpowiedniego Domu 

Studenckiego, dołączając do wiadomości skan Wniosku. 

7. Studenci/osoby zainteresowane zamieszkaniem w DS składają wniosek do jednego akademika. 

8. Odwołania należy składać drogą mailową na adres: ukm@zut.edu.pl 

https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/2021/Wniosek_Akcja_Akademik_2021-2022_dc.docx
https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/2021/Wniosek_Akcja_Akademik_2021-2022_dc.docx
https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/2021/Harmonogram_Akcja_Akademik_2021-2022_dc.pdf
mailto:ds1@zut.edu.pl
mailto:ds3@zut.edu.pl
mailto:ds4@zut.edu.pl
mailto:ds5@zut.edu.pl
mailto:arkona@zut.edu.pl
mailto:amicus@zut.edu.pl
mailto:andromeda@zut.edu.pl
https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/2021/Regulamin_przyznawania_miejsc_pdc.pdf
https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/2021/Regulamin_przyznawania_miejsc_pdc.pdf
mailto:ukm@zut.edu.pl


UWAGA! Z powodu zmieniającej się sytuacji związanej ze stanem epidemicznym oraz trudnych 

do przewidzenia w przyszłym roku akademickim wytycznych Ministerstwa Zdrowia, zaleceń 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki, osobie której 

zostanie przyznane miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2021/2022 nie możemy 

zagwarantować, że zostanie przyjęta do akademika. 

W roku akademickim 2021/2022, ze względu na ochronę zdrowia studentów, może zaistnieć 

konieczność dalszego prowadzenia zajęć w formie zdalnej lub obowiązek kwaterowania w pokoju 1 

osoby (z ewentualnym dopuszczeniem zamieszkania razem przez parę, rodzeństwo lub osoby 

składające oświadczenie o chęci wspólnego zamieszkania). Uprzedzamy, że zakwaterowanie 

w pokoju 1 osoby wiąże się ze zwiększeniem odpłatności za miejsce. 
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