Гуртожитки
Жешувський університет пропонує місця у 5 студентських гуртожитках, в тому
числі, в одномісних або в сімейних кімнатах. Місце в студентському гуртожитку
призначає Комісія у справах гуртожитків за письмовою заявою студента після
попередньої резервації місця у керівника обраного гуртожитка.

УВАГА!
Передумовою для підтвердження резервації місця у студентському гуртожитку
є:
оплата застави;
підписання договору на поселення у студентському гуртожитку.

Студенти Жешувського університету можуть подати заяву на отримання місця
в одному із гуртожитків:
гуртожиток «Лаура», вул. Чіха, б. 2, 35-326 м. Жешув
гуртожиток «Філон», вул. Чіха, б. 4, 35-326 м. Жешув
гуртожиток «Олімп», вул. Сємєньскієго, б. 17, 35 -203 м. Жешув
гуртожиток «Меркурій», вул. Чвікліньскєй б. 2 B, 35-601 м. Жешув
гуртожиток «Хілтон», вул. Чвікліньскєй б. 2 C, 35-601 м. Жешув
Більш докладну інформацію щодо отримання місця у гуртожитку знайдете за
посиланням
або
у Навчальному відділі
Секція соціальних справ
алея майора В. Копістa, 2A,
35-959 м. Жешув
будинок A2, 2 поверх, кабінет № 106
тел./факс. (+48 17) 872 10 25
e-mail: sss@ur.edu.pl

Заява з проханням про надання місця у студентському гуртожитку
Жешувського університету подається у Навчальний відділ - 103 кабінет,
будинок А 2, алея майора Вацлава Копісто 2 А, м. Жешув у певний строк, а
саме:
а) студенти Жешувського університету, які подають документи на поселення
до студентського гуртожитку вперше та особи, зараховані на перший курс, для
яких навчання починається з зимового семестру поточного навчального року до 10 вересня,
б) студенти Жешувського університету, які подають документи на поселення
до студентського гуртожитку вперше та особи, зараховані на перший курс, для
яких навчальний рік розпочинається з літнього семестру поточного
навчального року - до 28 лютого,
в) особи, зараховані на перший курс на підставі рішення, яке було прийняте
після дат, зазначених у пунктах а) і б) - протягом 14 днів від дня отримання
рішення про прийом на навчання.
Увага!
Першочерговість на поселення у студентському гуртожитку надається тим
студентам, для яких щоденні доїзди до навчального закладу не є можливими,
або значно ускладнюють участь в навчальному процесі, та студентам зі
складним матеріальним становищем.
Оплата за проживання в гуртожитках Жешувського університету

УВАГА! ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ. ЯКІ ПОТРІБНІ НА ПОСЕЛЕННЯ У ГУРТОЖИТОК.
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