HARMONOGRAM ZAKWATEROWAŃ
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
REKRUTACJA DLA STUDENTÓW MIESZKAJĄCYCH JUŻ W DS:
 24.04 – 8.05.2019 – składanie dokumentów do Rad Mieszkańców oraz
za pośrednictwem elektronicznego systemu uczelni w zakładce WebDziekanat 
 09.05 - 26.05.2019 - weryfikacja dokumentacji przez Komisję właściwą ds.
Zakwaterowania SSPŁ, w tym zbieranie opinii Administracji DSów 
 07.06-12.06.2019 – ustalanie listy osób 
 12.06.2019 – przesłanie informacji o decyzji za pośrednictwem poczty
elektronicznej na konto uczelnianego Systemu Poczty Elektronicznej
 13.06.2019 – wstępny grafik zakwaterowania
 20.06.2019 - ostateczny grafik zakwaterowania

REKRUTACJA DLA STUDENTÓW PŁ NIEMIESZKAJĄCYCH W DS.-ACH I NOWO
PRZYJĘTYCH STUDENTÓW PŁ
 29.07.-02.08.2019 – składanie wniosków elektronicznych o przyznanie miejsca
w DS:

-w przypadku obecnych studentów PŁ: za pośrednictwem systemu
elektronicznego uczelni w zakładce WebDziekanat;
-w przypadku osób nowo przyjętych: za pośrednictwem systemu elektroniczego
uczelni, w portalu rekrutacyjnym https://e-rekrutacja.p.lodz.pl;
oraz
-składanie do Biura Samorządu (Sekcji Obsługi Świadczeń PŁ) papierowej
dokumentacji (w tym wniosku wg wzoru 1) związanej z wnioskowaniem o miejsce
w pokoju jednoosobowym


 05.08-09.08.2019 – weryfikacja wniosków przez Komisję właściwą ds.
zakwaterowań SSPŁ
 12.08-19.08.2019 – ustalanie przez Komisję właściwą ds. Zakwaterowań listy
osób, którym zostało przyznane miejsce w DS.
 20.08.2019 –przesłanie informacji o decyzji Komisji za pośrednictwem poczty
elektronicznej na konta uczelnianego Systemu Poczty Elektronicznej
(SPE)/podanej przez Aplikującego w postępowaniu rekrutacyjnym na PŁ.
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HARMONOGRAM ZAKWATEROWAŃ
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020



II TURA REKRUTACJI i PRZENIESIENIA


 09.09.-13.09.2019 – składanie wniosków elektronicznych o przyznanie miejsca
w DS:

-w przypadku pbecnych studentów PŁ: za pośrednictwem systemu
elektronicznego uczelni w zakładce WebDziekanat;
-w przypadku osób nowo przyjętych: za pośrednictwem systemu elektroniczego
uczelni, w portalu rekrutacyjnym https://e-rekrutacja.p.lodz.pl;
oraz
-składanie do Biura Samorządu (Sekcji Obsługi Świadczeń PŁ) papierowej
dokumentacji (w tym wniosku wg wzoru 1) związanej z wnioskowaniem o miejsce
w pokoju jednoosobowym


 16.09-17.09.2019 – weryfikacja wniosków przez Komisję właściwą ds.
zakwaterowań SSPŁ
 18.09-19.09.2019 – ustalanie przez Komisję właściwą ds. Zakwaterowań listy
osób, którym zostało przyznane miejsce w DS.
 20.09.2019 –przesłanie informacji o decyzji Komisji za pośrednictwem poczty
elektronicznej na konta uczelnianego Systemu Poczty Elektronicznej
(SPE)/podanej przez Aplikującego w postępowaniu rekrutacyjnym na PŁ.



III TURA REKRUTACJI i PRZENIESIENIA; STUDENCI SKŁADAJĄCY WNIOSKI
O ZAKWATEROWANIE W TRAKCIE ROKU AKADEMICKIEGO I PRZENIESIENIA


 30.09. oraz 01.10.2019 – składanie do Biura Samorządu ( Sekcji Obsługi

Świadczeń PŁ) wniosków papierowych o przyznanie miejsca w
DS.
wygenerowanych z WebDziekanatu (dla studentów PŁ) lub portalu rekrutacyjnego
(dla pozostałych osób) zgodnie z Komunikatem dot. Zakwaterowań w Domach
Studenckich PŁ na rok akademicki 2019/2020.
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