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Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 r. 

 

Zasady przyznawania doktorantom miejsc w Domu Doktoranta (bez CM) 

 

§ 1  
 

1. Przyznania miejsc w Domu Doktoranta dokonuje Rada Towarzystwa Doktorantów UJ, 

po zapoznaniu się z opinią właściwej komisji na okres roku akademickiego, maksymalnie 

od października do września. 

2. W trakcie roku akademickiego miejsce w Domu Doktoranta może przyznać Prezes 

Towarzystwa Doktorantów UJ lub upoważniona przez niego osoba. 

3. Miejsce w Domu Doktoranta może zostać przyznane także doktorantowi nie odbywającemu 

studiów na UJ, w tym uczestnikowi programów wymiany międzynarodowej. 

 

§ 2  
 

1. Przyznając miejsce w Domu Doktoranta, Rada Towarzystwa Doktorantów UJ kieruje się 

następującymi kryteriami: 

1) rok studiów; 

2) sytuacja rodzinno-losowa; 

3) praktyki dydaktyczne; 

4) działalność organizacyjna; 

5) osiągnięcia naukowe; 

6) niepełnosprawność doktoranta potwierdzona orzeczeniem stosownego organu. 

2. Szczegółowe kryteria, o których mowa w ust. 1, wraz z przypisaną punktacją, określa Rada 

Towarzystwa Doktorantów UJ w drodze uchwały. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Towarzystwa Doktorantów UJ, w drodze 

uchwały podjętej większością 2/3 głosów, po zapoznaniu się z opinią właściwej komisji 

Towarzystwa Doktorantów UJ, może przyznać doktorantowi miejsce z pominięciem 

kryteriów, o których mowa w ust. 1. 

4. Doktorant posiadający adres stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków może 

otrzymać miejsce w Domu Doktoranta po rozpoczęciu roku akademickiego, w miarę 

dysponowania wolnymi miejscami. 

 

§ 3  
 

1. Doktorat może otrzymać jedno miejsce w pokoju dwuosobowym na podstawie liczby 

punktów uzyskanych według kryteriów określonych na podstawie § 2 ust. 2. 

2. Doktorat może otrzymać miejsce w pokoju jednoosobowym na podstawie liczby punktów 

uzyskanych według kryteriów określonych na podstawie § 2 ust. 2, o ile wskazał we 

wniosku ten typ pokoju. 

3. Doktorant może ubiegać się o przyznanie kolejnego miejsca w Domu Doktoranta dla 

swojego małżonka, dziecka lub opiekuna osoby niepełnosprawnej.  

4. Pierwszeństwo w przyznaniu kolejnego miejsca przysługuje doktorantowi, którego 

małżonek jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy lub który sprawuje opiekę 

nad dzieckiem.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może ubiegać się o drugie miejsce 

dla siebie. Przyznania drugiego miejsca dokonuje, w miarę posiadania wolnych miejsc, 

Rada Towarzystwa Doktorantów UJ w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością 

głosów po zapoznaniu się z opinią właściwej komisji Towarzystwa Doktorantów UJ. 

W trakcie roku akademickiego dodatkowe miejsce może przyznać doktorantowi Prezes 

Towarzystwa Doktorantów UJ.  
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6. Do dnia 30 września 2020 roku zarządzający Domem Doktoranta na bieżąco aktualizuje 

stan wolnych miejsc w USOS oraz listę zakwaterowanych mieszkańców. Od dnia 

1 października 2020 roku zarządzający Domem Doktoranta na bieżąco aktualizuje stan 

wolnych miejsc w USOS oraz listę zakwaterowanych mieszkańców wraz z numerami 

zamieszkanych przez nich pokoi. 

 

§ 4  
 

1. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Doktoranta należy zarejestrować w USOSweb, 

z zastrzeżeniem ust. 2. Nie jest wymagane złożenie wniosku w wersji papierowej.  

2. Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym należy złożyć w wersji 

papierowej wraz z wymaganą dokumentacją w biurze Towarzystwa Doktorantów UJ, 

po uprzednim zarejestrowaniu formularza w USOSweb. 

 

§ 5  
 

1. Rada Towarzystwa Doktorantów UJ ustala w porozumieniu z właściwą komisją 

Towarzystwa Doktorantów UJ terminy:  

1) składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Doktoranta;  

2) składania odwołań od rozstrzygnięć. 

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, Rada Towarzystwa Doktorantów UJ przedkłada do 

akceptacji Prorektorowi UJ ds. dydaktyki w terminie do 1 czerwca roku akademickiego 

poprzedzającego przyznanie miejsc w Domu Doktoranta. 

 

§ 6  
 

Doktorant traci miejsce w Domu Doktoranta w następujących przypadkach: 

1) niezakwaterowania się w określonym terminie;  

2) następnego dnia po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu doktoranta z listy 

doktorantów;  

3) wykwaterowania się na własną prośbę;  

4) pozbawienia prawa do zamieszkania w Domu Doktoranta przez Prorektora UJ 

ds. dydaktyki lub Komisję Dyscyplinarną dla Doktorantów;  

5) wydalenia z Uczelni.  

 

§ 7  
 

1. Prorektor UJ ds. dydaktyki, na wniosek zarządzającego Domem Doktoranta lub kierownika 

obiektu, po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu Towarzystwa Doktorantów UJ może 

pozbawić doktoranta miejsca w Domu Doktoranta, w szczególności gdy:  

1) zalega z opłatą za miejsce w Domu Doktoranta za 30 dni liczonych od dnia upływu 

terminu zapłaty; 

2) uzyskał miejsce w Domu Doktoranta na podstawie nieprawdziwych danych; 

3) odstąpił swoje miejsce osobie nieuprawnionej do zamieszkania w Domu Doktoranta; 

4) zniszczył mienie znajdujące się na terenie Domu Doktoranta; 

5) naruszył zasady współżycia społecznego; 

6) nie przestrzega zasad ochrony przeciwpożarowej lub utrudnia akcję ewakuacyjną; 

7) w inny sposób rażąco naruszył Regulamin domów studenckich UJ; 

8) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego. 
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prorektor UJ ds. dydaktyki może pozbawić 

doktoranta miejsca w Domu Doktoranta działając z urzędu. O podjętych działaniach 

informuje się niezwłocznie Prezesa Towarzystwa Doktorantów UJ.  

3. Informację o pozbawieniu miejsca w Domu Doktoranta odnotowuje się w USOS.  

4. Prorektor UJ ds. dydaktyki o zamiarze pozbawieniu miejsca w Domu Doktoranta 

zawiadamia doktoranta na piśmie, w którym wskazuje przyczynę zamiaru pozbawienia 

miejsca oraz wyznacza termin 5 dni na wypowiedzenie się co do okoliczności sprawy.  

5. Prorektor UJ ds. dydaktyki powiadamia doktoranta na piśmie o podjętym rozstrzygnięciu 

w sprawie pozbawienia miejsca w Domu Doktoranta, a w przypadku pozbawienia miejsca 

w Domu Doktoranta podaje uzasadnienie oraz wyznacza termin do opuszczenia Domu 

Doktoranta. 

6. Rada Towarzystwa Doktorantów UJ, a w trakcie roku akademickiego Prezes Towarzystwa 

Doktorantów UJ, może odmówić przyznania miejsca doktorantowi, który w poprzednich 

latach został pozbawiony miejsca w Domu Doktoranta lub w domu studenckim UJ lub 

UJ CM.  

 

§ 8  
 

1. Doktorantom przysługuje odwołanie od rozstrzygnięcia Rady Towarzystwa Doktorantów 

UJ do Komisji Odwoławczej ds. Akademików Towarzystwa Doktorantów UJ.  

2. Zasady działania Komisji Odwoławczej ds. Akademików Towarzystwa Doktorantów UJ 

oraz zasady składania odwołań od rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1, określa Rada 

Towarzystwa Doktorantów UJ w formie uchwały.  

3. W przypadku powzięcia informacji o doktorancie nieprzestrzegającym zasad ochrony 

przeciwpożarowej lub utrudniającym akcję ewakuacyjną Prorektor UJ ds. dydaktyki może 

podjąć decyzję o pozbawieniu miejsca w Domu Doktoranta lub skierowaniu doktoranta na 

szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Odmowa udziału w szkoleniu skutkuje 

utratą miejsca w Domu Doktoranta. O podjętych działaniach informuje się Prezesa 

Towarzystwa Doktorantów UJ.  

 

§ 9  
 

1. Doktoranci, którym przyznano miejsce w pokoju jednoosobowym w I turze składania 

wniosków i którzy nie składają odwołania, mają obowiązek potwierdzić rezerwację 

przyznanego miejsca właściwej komisji Towarzystwa Doktorantów UJ w ciągu 7 dni od 

daty rozpatrzenia wniosku w USOSweb.  

2. Brak potwierdzenia rezerwacji miejsca oznacza rezygnację z przyznanego miejsca.  

 

§ 10  

 

1. Doktorant, któremu przyznano miejsce w Domu Doktoranta, może zakwaterować się do 

dnia ważności skierowania włącznie.  

2. W przypadku niezakwaterowania się doktoranta w terminie określonym w ust. 1 

skierowanie do Domu Doktoranta wygasa.  

3. Skierowania w USOSweb wystawia przewodniczący właściwej komisji Towarzystwa 

Doktorantów UJ. 

 

§ 11  

 

1. W Domu Doktoranta można zakwaterować się wyłącznie osobiście.  
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2. Zakwaterowanie po upływie terminu ważności skierowania jest możliwe na wniosek 

złożony w okresie ważności skierowania i po otrzymaniu zgody właściwej komisji 

Towarzystwa Doktorantów UJ.  

 

§ 12  

 

1. Doktorant ma obowiązek wykwaterowania się z Domu Doktoranta najpóźniej w ostatnim 

dniu określonym w skierowaniu. 

2. Doktorant może się zwrócić z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie 

zakwaterowania.  

3. Doktorant może kontynuować zakwaterowanie w Domu Doktoranta po ostatnim dniu 

letniej sesji egzaminacyjnej, jeżeli zakwaterował się w Domu Doktoranta do 30 maja 

danego roku akademickiego, wyraża zgodę na zmianę przydzielonego pokoju oraz 

w przypadku, gdy z własnego wyboru zajmie samodzielnie pokój dwuosobowy – wniesie 

opłatę za zajmowanie drugiego miejsca. 

 

§ 13  

 

Doktorant, któremu przyznano miejsce w Domu Doktoranta, jest zobowiązany do zapoznania 

się z treścią i przestrzegania obowiązujących w danym domu studenckim regulacji, 

w szczególności z Regulaminem domów studenckich UJ, co poświadcza własnoręcznym 

podpisem. 

  

§ 14  

 

Przed wykwaterowaniem doktorant ma obowiązek rozliczyć się ze wszystkich zobowiązań 

wobec administracji Domu Doktoranta, wynikających z regulaminów określających zasady 

zamieszkania w Domu Doktoranta.  

 

§ 15  

 

Wysokość opłat i zasady ich wnoszenia określa Rektor UJ. 

 

§ 16  

 

Rozdzielnik miejsc w Domu Doktoranta określa Prorektor UJ ds. dydaktyki w porozumieniu 

z Towarzystwem Doktorantów UJ. 

 




