Harmonogram kwaterowania na rok akademicki 2010/2011
do 2 marca
do 9 marca

do 16 marca
do 23 marca
do 1 kwietnia

do 8 kwietnia

do 13 kwietnia

Przekazanie przez UKK projektu harmonogramu kwaterowania do
Rektora
Zatwierdzenie przez Rektora harmonogramu kwaterowania
Przekazanie przez kierowników DS wykazów pokoi
przeznaczonych do kwaterowania w akcji kwaterunkowej
2010/2011 w formie pisemnej i elektronicznej
Ustalenie przez Rektora wykazu listy miejsc przeznaczonych do
zakwaterowania
Opublikowanie wysokości opłat za korzystanie z miejsc w DS
obowiązujących w roku akademickim 2010/2011
Ustalenie przez dziekana w porozumieniu z WKK szczegółowych
zasad przyznawania miejsc w pokojach oraz przekazanie ich do
UKK
Zatwierdzenie przez Rektora i UKK szczegółowych zasad
przyznawania miejsc w pokojach oraz opublikowanie ich przez
WKK na tablicy informacyjnej na wydziałach

Rejestrowanie się studentów i doktorantów oraz składanie podań o
uwzględnienie szczególnych okoliczności w Bazie Kwaterunkowej
na stronie https://kwaterunek.pw.edu.pl , deklarowanie przez
studentów akademików w Bazie Kwaterunkowej, sprawdzanie
od 7 do 21 kwietnia poprawności danych w Bazie Kwaterunkowej
Przekazanie UKK zapotrzebowania na miejsca dla doktorantów
do 22 kwietnia
przez przedstawiciela doktorantów
Opublikowanie przez WKK na tablicy informacyjnej listy osób
do 23 kwietnia
zarejestrowanych w Bazie Kwaterunkowej
do 30 kwietnia

Opublikowanie przez WKK listy osób którym rozpatrzono podania
o uwzględnienie szczególnych okoliczności.

Przyjmowanie w dziekanatach podpisanych wniosków studentów o
od 26 kwietnia do przyznanie miejsca w DS. oraz dokumentów potwierdzających
11 maja
dochód członków rodziny studenta
Wywieszenie przez WKK na tablicy informacyjnej listy głównej i
rezerwowej studentów biorących udział w akcji kwaterunkowej,
rozpoczęcie przyjmowania odwołań do Rektora o przyznanie
do 25 maja
miejsca w DS.
Przydział przez UKK konkretnych pokoi w DS poszczególnym
wydziałom oraz przekazanie wykazu przydziału pokoi kierownikom
do 20 maja
DS i dziekanom
Opublikowanie zasad kwaterowania oraz wysokości opłat za
do 28 maja
korzystanie z miejsc w DS w okresie wakacji
Składanie deklaracji składów pokoi oraz preferencji pokoi przez
od 1 do 7 czerwca studentów w Bazie Kwaterunkowej

Zakończenie przyjmowania odwołań do Rektora o przyznanie
miejsca w DS w dziekanacie
Wywieszenie przez WKK na tablicy informacyjnej wstępnej listy
do 9 czerwca
przydziałów miejsc w pokojach
Składanie przez studentów w dziekanacie reklamacji o
do 15 czerwca
przyznanym pokoju
Wywieszenie przez WKK na tablicy informacyjnej ostatecznej listy
do 18 czerwca
przyznanych miejsc w pokojach
Przekazanie przez dziekanów do Banku Miejsc podpisanej listy
do 25 czerwca
przydziałów pokoi
Ostateczny termin złożenia rezygnacji z miejsca w DS bez
ponoszenia konsekwencji finansowych (nie dotyczy
do 15 lipca
nowoprzyjętych studentów I roku)
Rejestrowanie się nowoprzyjętych oraz składanie podań o
uwzględnienie szczególnych okoliczności w Bazie Kwaterunkowej
na stronie https://kwaterunek.pw.edu.pl , deklarowanie przez
od 15 lipca do 13 nowoprzyjętych akademików w Bazie Kwaterunkowej, sprawdzanie
sierpnia
poprawności danych w Bazie Kwaterunkowej
Przyjmowanie w dziekanatach podpisanych wniosków
nowoprzyjętych o przyznanie miejsca w DS, dokumentów
od 15 lipca do 20 potwierdzających dochód członków rodziny studenta oraz
sierpnia
szczególne okoliczności
Zatwierdzenie przez dziekanów i podanie do wiadomości listy
do 31 sierpnia
miejsc przyznanych nowoprzyjętym studentom I roku,
Przekazanie przez dziekanów do Banku Miejsc podpisanej listy
do 8 września
przydziałów pokoi nowoprzyjętym.
Ostateczny termin wykwaterowania się studentów mieszkających
w DS w okresie wakacji, którym nie zostało przyznane miejsce na
do 24 wrzesnia
r.a.2010/2011
Rozpoczęcie kwaterowania studentów na semestr zimowy roku
od 28 września
akademickiego
do 7 pażdziernika Termin ważności skierowań wystawionych przez dziekanów
Przekazanie przez dziekanów do Banku Miejsc informacji o
skreślonych studentach, którzy otrzymali miejsce lub znajdują się
do 15 pazdziernika na liście rezerwowej
Ustalenie i podanie do wiadomości listy glównej i rezerwowej na
wydziałach, na których studenci rozpoczynają naukę od semestru
do 17 grudnia
letniego
Termin zadeklarowania chęci przedłużenia zakwaterowania na
do 14 stycznia
semestr letni przez studentów, którzy otrzymali miejsce na semestr
2011r
zimowy
Termin ważności skierowań dla studentów rozpoczynających
do 25 lutego 2011r naukę od semestru letniego
do 7 czerwca

