
 
ZASADY  REZERWACJI  MIEJSC  

W  DOMACH  STUDENCKICH  MS  AGH  
NA  ROK  AKADEMICKI  2009/2010 

 
 
 
 

1. Rezerwacji miejsc studenckich w DS dokonuje Rada Mieszkańców danego Domu 
Studenckiego. 

 
2. Rezerwacja prowadzona jest przez członków RM w terminie: od 2.06 do 10.06.2009 r. 
 
3. Rezerwacji naleŜy dokonywać w domach, które zostały przypisane poszczególnym 

Wydziałom AGH i innym Uczelniom (zgodnie z grafikiem rezerwacji). 
 
4. Rezerwacji mogą dokonać tylko studenci, którzy nie zalegają z płatnościami 

za miejsce w DS (uregulowana naleŜność za maj włącznie). 
 
5. Rada Mieszkańców DS moŜe odmówić prawa do rezerwacji miejsca studentom, którzy 

dopuszczali się łamania Regulaminu Mieszkańców Miasteczka Studenckiego AGH. 
 
6. Rezerwując miejsce naleŜy podać: 
 
Studenci AGH   - imię i nazwisko, wydział i rok studiów w roku akad. 2009/2010, 
Studenci innych Uczelni - imię i nazwisko, uczelnia, wydział, kierunek i rok studiów   

  w roku akad. 2009/2010. 
 

7. Rady Mieszkańców na podstawie rezerwacji miejsc dokonanych przez studentów 
sporządzają listy w porządku alfabetycznym wg Wydziałów i lat studiów wraz 
z zaznaczeniem numeru pokoju, w którym dokonano rezerwacji miejsca. 

 
8. Listy rezerwacji miejsc na rok akademicki 2009/2010 Rada Mieszkańców przekaŜe 

do Administracji danego DS w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca br. pod 
rygorem utraty waŜności list. 

 
9. RM zobowiązana jest do wydzielenia wolnych pokoi 3-osobowych dla studentów 

I roku oraz pokoi małŜeńskich (w porozumieniu z Kierownikiem DS). 
 
10. Rezerwacje miejsca lub pokoju dokonane w dwóch róŜnych domach studenckich nie będą 

uznawane, za wyjątkiem studentów rezerwujących miejsca w DS-9 
 
11. Rezerwacje będą waŜne do dnia blokady kwaterowania (określonego z Zasadach 

kwaterowania na rok akademicki 2009/2010) pod warunkiem otrzymania miejsca 
do dnia 25 września 2009 r.  

 
12. Rezerwacja miejsca lub pokoju w domu studenckim nie jest jednoznaczna z otrzymaniem 

miejsca. Podstawą do zakwaterowania jest otrzymanie miejsca (miejsc 
w przypadku współmałŜonków lub studentów samotnie wychowujących dziecko) 
w DS na rok akademicki z AGH, a w przypadku studentów innych Uczelni, 
przydział skierowania z macierzystej Uczelni do MS AGH. 

 
 
UWAGA: Studenci otrzymujący przydział miejsca w DS-9 (dot. Wydziałów Matematyki 
Stosowanej oraz Zarządzania) dokonują podwójnej rezerwacji miejsc: 
- w DS-1 – w którym zamieszkają do czasu ukończenia remontu DS-9 (koniec remontu 
planowany jest na dzień 15.10.2009 r). oraz 
- w DS-9 – na pozostały okres roku akademickiego 2009/2010. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

GRAFIK  REZERWACJI  MIEJSC  W  DOMACH  STUDENCKICH  MS  AGH 
NA  ROK  AKADEMICKI  2009/2010 

 
 

DS-1 - Wydz. MS (215 miejsc) oraz Zarządzania (40) na czas remontu DS-9 
 
DS-2 - Wydz. GGiOŚ (540), Odlewnictwa (145), PiE/EiP (125) oraz MSE (90) 
 
DS-3 - UP (540), UJ (295), UR (40) oraz AM (20) 
 
DS-4 - Wydz. IMiIP (350) 
 
DS-5 - Wydz. WNiG (320) 
 
DS-6 - Wydz. IMiC (310) 
 
DS-7 - Wydz. GiG (220), GGiOŚ (55) oraz IMiC (35) 
 
DS-8 - Wydz. GiG (360) 
 
DS-9 - Wydz. MS (215 miejsc) oraz Zarządzania (40) 
 
DS-10 - Wydz. IMiR (230), IMiIP (60) oraz GGiOŚ (20) 
  
DS-11 - Wydz. Zarządzania (310) 
 
DS-12 - Wydz. GGiIŚ (355) 
 
DS-13 - Wydz. IMiR (370) 
 
DS-14  - Wydz. EAIiE  (780) 
 
DS-15 - UE (228) oraz UR (130) 
 
DS-16 - Wydz. EAIiE (180) oraz GGiIŚ (110) 
 
DS-17 - Wydz. Humanistyczny (80) oraz GGiIŚ (15) 
 
DS ALFA - Wydz. MN (250), FiIS (225),  PiE/EiP (100), MSiB (60), GGiOŚ (35),  

Odlewnictwa (30). 
 

 


