KOMUNIKAT PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA

W związku z wprowadzeniem hybrydowego modelu kształcenia na Politechnice Gdańskiej oraz w oparciu
o aktualne wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,
związane z funkcjonowaniem uczelni wyższych w czasie pandemii zmienia się dotychczasowo wydane
„Komunikaty prorektora ds. kształcenia i dydaktyki” w następujących kwestiach:
Lokalizacja zapisu

Zapis przed zmianą

Zapis po zmianie

Rozdział I, ust. 1

VI etap
1 października 2020 r. – 12
stycznia 2021 r. – składanie
wniosków o przyznanie
miejsca w domu studenckim
oraz rozdział miejsc na
dyżurach w Odwoławczej
Komisji Stypendialnej.

VI etap
15 listopada 2020 r. – 12
stycznia 2021 r. – składanie
wniosków o przyznanie
miejsca w domu studenckim
oraz rozdział miejsc na
dyżurach w Odwoławczej
Komisji Stypendialnej.

Rozdział I, ust. 3 lit b)
(Brak)

Do 4 października 2020 r. –
osoby, które otrzymały
przydział miejsca w domu
studenckim w etapach III i IV.

Rozdział I, ust. 7

28 września – 4 października
2020 r. – kwaterowanie w
domach studenckich na rok
akademicki 2020/2021.

28 września – 8 listopada
2020 r. – kwaterowanie w
domach studenckich na rok
akademicki 2020/2021.

Rozdział I, ust. 8

do 8 października 2020 r. –
przekazanie przez Osiedle
Studenckie do Odwoławczej
Komisji Stypendialnej oraz
dziekanatów wykazu osób,
które nie dokonały
zakwaterowania zgodnie z
obowiązującym terminem.

do 10 listopada 2020 r. –
przekazanie przez Osiedle
Studenckie do Odwoławczej
Komisji Stypendialnej oraz
dziekanatów wykazu osób,
które nie dokonały
zakwaterowania zgodnie z
obowiązującym terminem.

Rozdział I, ust. 9
(brak)

Do 4 października 2020r. –
przesłanie „potwierdzenia woli
zamieszkania w Domu
Studenckim”.

1. Do 4 października 2020 r.:
Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim na rok 2020/2021 (etapy I – V) zobowiązani są
do potwierdzenia woli zamieszkania. Odpowiednia ankieta zostanie przesłana za pośrednictwem
wiadomości e-mail.


Student, który wyrazi wolę zamieszkania do 8 listopada 2020 r. – zachowuje do tego czasu
miejsce. Podczas kwaterowania student zobowiązany jest do podpisania „Oświadczenia
mieszkańca Domu Studenckiego Politechniki Gdańskiej”, które stanowi załącznik 2 do
niniejszego komunikatu. W przypadku zakwaterowania w miesiącach wrzesień oraz październik
obowiązuje odpłatność wg stawki dziennej, a w listopadzie – za cały miesiąc niezależnie od daty
zakwaterowania.



Student, który oświadczy, że rezygnuje z miejsca w Domu Studenckim – traci przyznane miejsce
w Domu Studenckim. Złożenie deklaracji w terminie do 4 października 2020 r. jest podstawą do
zwrotu kaucji.



Student, który nie złoży deklaracji do 4 października 2020 r. – traci miejsce, a kaucja gwarancyjna
nie podlega zwrotowi.



Student, który zadeklaruje chęć zamieszkania w Domu Studenckim do 8 listopada 2020 r; a nie
zakwateruje się – traci miejsce, a kaucja gwarancyjna nie podlega zwrotowi.

2. Przepisy Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej, np.: §65 ust. 3, §72 ust. 1
pkt. 2), §91 ust. 9 – stosuje się odpowiednio, mając na uwadze powyższe zmiany.
3. Zasady obowiązują na podstawie dzisiejszego stanu wiedzy oraz sytuacji epidemiologicznej.
Powyższe przepisy mogą zostać zmodyfikowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej w Polsce
oraz przepisów Uczelni (np. w przypadku zachowania zdalnego modelu kształcenia po październiku
2020r.).
4. Ogłasza się też jednolity tekst Komunikatu prorektora ds. kształcenia, o którym mowa w §48
Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej. Tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego komunikatu.

----------------------------------dr hab. inż. Marek Dzida
prof. uczelni
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Załącznik nr 1 do Komunikatu prorektora ds. kształcenia
Tekst jednolity komunikatu Prorektora ds. kształcenia, o którym mowa w §48 Regulaminu
świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej.
Na podstawie § 48 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej Prorektor ds. Kształcenia
Politechniki Gdańskiej ogłasza:

I.
1. Przyznawanie miejsc w domach studenckich - studenci:
I etap
12 czerwca – 23 czerwca 2020 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu
studenckim.
30 czerwca 2020 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu
studenckim.
II etap
1 lipca – 3 lipca 2020 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckim.
10 lipca 2020 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu
studenckim.
III etap (dla nowoprzyjętych studentów)
31 sierpnia – 9 września 2020 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
14 września 2020 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu
studenckim.
IV etap
15 września – 17 września 2020 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu
studenckim.
21 września 2020 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu
studenckim.
V etap
3 sierpnia – 31 sierpnia 2020 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim.
9 września 2020 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu
studenckim dla osób, które w poprzednich etapach otrzymały niepreferowany numer domu
studenckiego.
15 września 2020 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu
studenckim dla osób, które nie ubiegały się lub nie otrzymały miejsca w domu studenckim w
poprzednich etapach.
VI etap
15 listopada 2020 r. – 12 stycznia 2021 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu
studenckim oraz rozdział miejsc na dyżurach w Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
VII etap
16 lutego 2021 r. – 18 lutego 2021 r. – składanie wniosków o przyznania miejsca w domu

studenckim.
19 lutego 2021 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu
studenckim.
VIII etap
22 lutego 2021 r. – 8 czerwca 2021 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu
studenckim oraz rozdział miejsc na dyżurach w Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

2. Przyznawanie miejsc w domach studenckich - doktoranci:
I etap
12 czerwca – 23 czerwca 2020 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu
studenckim.
30 czerwca 2020 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu
studenckim.
II etap
1 lipca – 3 lipca 2020 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu studenckim.
8 lipca 2020 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w domu
studenckim.
III etap (dla nowoprzyjętych doktorantów)
13 października – 20 października 2020 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu
studenckim.
23 października 2020 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w
domu studenckim.
IV etap
24 października – 26 października 2020 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w domu
studenckim.
29 października 2020 r. - publikacja wyników rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w
domu studenckim.
V etap
3 sierpnia 2020 r. – 10 września 2020 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu
studenckim w Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
17 września 2020 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu
studenckim dla osób, które nie ubiegały się lub nie otrzymały miejsca w domu studenckim w
poprzednich etapach.

3. Kaucja gwarancyjna
a) Wysokość kaucji gwarancyjnej na rok akademicki 2020/2021 – 300 zł.
b) Terminy wpłaty kaucji – studenci i doktoranci:





do 31 lipca 2020 r. – osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim w etapach I-II;
do dnia złożenia podania – osoby, które chcą uczestniczyć w etapie V;
do dnia zakwaterowania (nie później niż w dniu zakwaterowania) – pozostałe osoby.
Do 4 października 2020 r. – osoby, które otrzymały przydział miejsca w domu studenckim w
etapach III i IV (wyłącznie studenci)
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c) Terminy wpłaty kaucji – Akcja Lato:
 Studenci i doktoranci mieszkający w domu studenckim w trakcie roku akademickiego kaucja jest
ważna również w trakcie wakacji;
 Studenci i doktoranci niemieszkający w domu studenckim w trakcie roku akademickiego powinni
wpłacić kaucję do dnia składania podania o miejsce w domu studenckim na lato. Dowód wpłaty
jest wymaganym załącznikiem do podania.

4. Rozdział miejsc w pokojach dla studentów, którzy otrzymali miejsce w domu studenckim w I-II etapie:
10 lipca – 14 lipca 2020 r. – składanie wniosków o przyznanie miejsca w pokoju. Wniosek należy
przesłać (skan lub wyraźne zdjęcie), w zależności od otrzymanego miejsca w DS, na adres email odpowiedniej Rady Mieszkańców:
DS1: rm.ds1@pg.edu.pl

DS7: rm.ds7@pg.edu.pl

DS2: rm.ds2@pg.edu.pl

DS8: rm.ds8@pg.edu.pl

DS3: rm.ds3@pg.edu.pl

DS9: rm.ds9@pg.edu.pl

DS4: rm.ds4@pg.edu.pl

DS10: rm.ds10@pg.edu.pl

DS5Ł: rm.ds5@pg.edu.pl

DS11: rm.ds11@pg.edu.pl

DS6: rm.ds6@pg.edu.pl

24 lipca 2020 r. – publikacja wyników rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w pokoju.
25 lipca – 26 lipca 2020 r. – składanie odwołań dot. przyznania miejsca w pokoju.
28 lipca 2020 r. – publikacja ostatecznych wyników rozdziału miejsc w pokojach.

5. Rezygnacja z przyznanego miejsca w domu studenckim: do 4 września 2020 r. – studenci lat starszych
oraz doktoranci lat starszych.
6. do 25 września 2020 r. – przekazanie przez Komisję Stypendialną do Osiedla Studenckiego
zweryfikowanych list studentów, którym przyznano miejsce w domu studenckim na rok akademicki
2020/2021.
7. 28 września – 8 listopada 2020 r. – kwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki
2020/2021.
8. do 10 listopada 2020 r. – przekazanie przez Osiedle Studenckie do Odwoławczej Komisji
Stypendialnej oraz dziekanatów wykazu osób, które nie dokonały zakwaterowania zgodnie z
obowiązującym terminem.
9. do 4 października 2020 r. – przesłanie „potwierdzenia woli zamieszkania w Domu Studenckim”.

II.
1. Przyznawanie miejsc na wakacje dla studentów:
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12 czerwca – 16 czerwca 2020 r. – składanie wniosków o miejsce w domu studenckim na
wakacje. Wniosek (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać na adres e-mail Rady
Mieszkańców zamieszkiwanego przez siebie akademika (adresy podane w rozdziale I pkt 4
Komunikatu). Studenci niezamieszkujący akademika w trakcie roku akademickiego przesyłają
wniosek na adres e-mail: akcjalato@pg.edu.pl.
25 czerwca 2020 r. - publikacja wyników.
6 lipca – 12 lipca 2020 r. – kwaterowanie studentów, którym przyznano miejsce w domu
studenckim od początku trwania „Akcji Lato”.

2. Przyznawanie miejsc na wakacje dla doktorantów, którzy obecnie nie mieszkają w DS12:
12 czerwca – 16 czerwca 2020 r. – składanie wniosków o miejsce w domu studenckim na
wakacje. Wniosek (skan lub wyraźne zdjęcie) należy przesłać na adres e-mail:
rm.ds12@pg.edu.pl.
22 czerwca 2020 r. - publikacja wyników.

3. do 28 czerwca 2020 r. składanie rezygnacji z przyznanego miejsca w domu studenckim na wakacje:
a) studenci – rezygnacje należy przesłać na adres e-mail: akcjalato@pg.edu.pl;
b) doktoranci – rezygnacje należy przesłać na adres e-mail: rm.ds12@pg.edu.pl.

4. Domy Studenckie przeznaczone na „Akcję Lato”:
DS 1, DS 6, DS 7, DS 12 w całości dla studentów i doktorantów;
DS 8 – 135 miejsc;
DS 3, DS 9 – ok. 30 miejsc w każdym z akademików.
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Załącznik nr 2 do Komunikatu prorektora ds. kształcenia
Wzór oświadczenia mieszkańca domu studenckiego Politechniki Gdańskiej

imię i nazwisko: ………………..………
telefon i e-mail: ………..………………
wydział, nr albumu: …………………..
DS. nr ……

OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCA
DOMU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Oświadczam, że:
1. nie posiadam żadnych niepokojących objawów choroby infekcyjnej dróg oddechowych
sugerujących zakażenie koronawirusem (w szczególności: gorączka, kaszel, duszności),
a w przypadku ich wystąpienia zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym kierownika DS
(telefonicznie lub e-mailem),
2. zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej,
jakie zostały wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności:
dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, przestrzegania zasad dystansu społecznego,
unikania gromadzenia się, zasłaniania ust i nosa (przy użyciu maseczki, przyłbicy, itp.),
niezwłocznego informowania kierownika DS o podejrzeniach wynikających z kontaktu z osobą
zakażoną COVID-19,
3. zapoznałam/em się z zasadami obowiązującymi w domach studenckich w czasie zagrożenia
zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 i zobowiązuję się do ich bezwzględnego
przestrzegania
podczas
całego
okresu
zamieszkiwania
(strona
internetowa:
https://pg.edu.pl/osiedle-studenckie/strona-glowna).

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/-y
z zamieszkiwania w DS w trakcie epidemii COVID-19.

zagrożeń

i

konsekwencji

…………………………………………
data i podpis

wynikających

