
Na podstawie § 28 ust. 3  Regulaminu świadczeń Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

określone zostały szczegółowe zasady przyznawania miejsc oraz kwaterowania w Domach 

Studenckich i zostały zawarte w Załączniku nr 15. 

 

Terminarz składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku i prac Komisji. 

 

Prosimy o przesyłanie zeskanowanych wniosków na adres:   wkds@umlub.pl  

lub dostarczenie wersji papierowej do administracji dowolnego Domu Studenta. 

 
 

1. Wnioski o przyznanie miejsca w DS studenci/doktoranci kontynuujący naukę w UM 

składają w terminie 01÷17 czerwca 2022r. – wzór wniosku stanowi Załącznik nr 15A1. 

2.  Studenci/doktoranci rozpoczynający studia w Uniwersytecie Medycznym, ubiegający się 

o przyznanie miejsca w akademiku składają wnioski (druk - Załącznik nr 15A/DS)1 do 

28 sierpnia 2022r. 

3. W III terminie posiedzeń Komisji rozpatrywane będą nowe studentów I roku II°, wnioski 

wszystkich pozostałych studentów/doktorantów, odwołania od wcześniejszych decyzji, 

wnioski studentów innych uczelni oraz osób niebędących studentami. 
 

Planowane terminy posiedzeń Komisji: 

1) I termin 20 ÷ 24 czerwca 2022r. (dla studentów/doktorantów kontynuujących studia); 

2) II termin 29 sierpnia ÷ 02 września 2022r. (dla studentów/doktorantów rozpoczynających 

studia); 

3) III termin 12 ÷ 30 września 2022r. (dla studentów I roku II°, dla wszystkich pozostałych 

studentów/doktorantów UM, odwołania od wcześniejszych decyzji Komisji, studentów 

innych uczelni oraz osób niebędących studentami). 
 

 

Student/doktorant, któremu przyznano miejsce w DS ma obowiązek potwierdzenia 

zakwaterowania w akademiku w terminie: 

1) do 8 lipca 2022 r.  – z I terminu prac Komisji; 

2) do 9 września 2022 r. – z II terminu prac Komisji; 

3) z III terminu prac Komisji – bezpośrednio po otrzymaniu informacji z decyzją komisji. 
 

Każdemu otrzymanemu wnioskowi zostanie nadany indywidualny czterocyfrowy numer 

rejestracyjny, a następnie zostanie on odesłany do adresata wniosku, co będzie też oznaczało 

potwierdzenie otrzymania przez Komisję wniosku. 

Przed wysłaniem wniosku zapoznaj się z „Zasadami przyznawania miejsc oraz kwaterowania 

w Domach Studenckich Uniwersytetu” -  Załącznik nr 15 do Regulaminu świadczeń UM 

w Lublinie. 

 

                                                           
1  do pobrania na stronie internetowej Działu Administrowania Domami Studenckimi 

http://www.akademiki.umlub.pl → druki do pobrania 
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