REGULAMIN
PROGRAMU SFINANSOWANIA PRZEZ UNIWERSYTET ŁÓDZKI
4 MIEJSC W DOMU STUDENCKIM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W RAMACH
PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI
w roku akademickim 2017/2018

§1

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Program- Program sfinansowania przez UNIWERSYTET ŁÓDZKI 4 miejsc w domach
studenckich Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Młodzi w Łodzi.
Student- osoba, która rozpoczęła studia w systemie dziennym na Uniwersytecie Łódzkim na
I roku studiów I stopnia lub na I roku studiów jednolitych magisterskich.
Fundator- Uniwersytet Łódzki
Stypendysta- student, który na podstawie decyzji Komisji Programu Stypendialnego Młodzi
w Łodzi uzyskał prawo do bezpłatnego zamieszkania w Domu Studenckim Uniwersytetu
Łódzkiego.
Komisja- Komisja, która podejmuje kolegialne decyzję o przyznaniu bezpłatnych miejsc. W skład
Komisji wchodzą po jednym przedstawicielu Uniwersytetu Łódzkie oraz Miasta Łodzi.
Dom studencki- Dom Studencki Uniwersytetu Łódzkiego.
Regulamin zamieszkiwania- Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta
Uniwersytetu Łódzkiego.
§2

1. Fundator zapewnia bezpłatne miejsca w Domu Studenckim dla 4 stypendystów na rok
akademicki 2017/2018 na okres 8 miesięcy, począwszy od 1 listopada 2017 roku.
2. O bezpłatne miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Łódzkiego może się ubiegać student
pierwszego roku, pierwszego stopnia studiów Uniwersytetu Łódzkiego lub I roku studiów
jednolitych magisterskich, który:
- posiada miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Łódzkiego w danym roku akademickim
przyznane zgodnie z Regulaminem przydzielania i korzystania z miejsc w Domach Studenckich
Uniwersytetu Łódzkiego ,
- zaakceptował zasady przyznania i sfinansowania miejsca określone w niniejszym regulaminie.

§3

1. Student ubiegający się o bezpłatne miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Łódzkiego
winien wypełnić oraz wysłać wniosek elektroniczny dostępny na stronie internetowej:
www.mlodziwlodzi.pl
2. Wypełniony
wniosek
należy
wydrukować
oraz
dostarczyć
wraz
z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej do Biura Obsługi Inwestora i
Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, II piętro, pok. 204, 93590 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2017 r.
3. Do wniosku o bezpłatne miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Łódzkiego należy
dołączyć potwierdzoną we właściwym dziekanacie informację o liczbie punktów
uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na Uniwersytet Łódzki.
4. Wnioski nie kompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Komisja zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia danych podanych przez
kandydata we wniosku celem ich weryfikacji.
6. Komisja po dokonaniu weryfikacji złożonych wniosków tworzy ranking na podstawie liczby
punktów uzyskania przez studenta w czasie postępowania kwalifikacyjnego (zgodnie
z Uchwały nr 629 z dnia 16.05.2016 r. w sprawie: zasad przyjęć na pierwszy rok studiów
pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
w Uniwersytecie Łódzkim wraz z terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2017/2018).
7. Bezpłatne miejsca w Domu Studenckim będą przyznane studentom, którzy uzyskają
największą liczbę punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów, decyzję podejmuje
przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego.
8. Komisja utworzy listę rezerwową wnioskujących studentów, na wypadek, gdyby
stypendysta utracił w trakcie trwania roku akademickiego prawo do bezpłatnego
miejsca.
9. Od decyzji Komisji w sprawie przyznania bezpłatnego miejsca nie przysługuje
odwołanie.
§4

1. Decyzja o przyznania Dofinansowania będzie podana do publicznej wiadomości do dnia
8 listopada 2017 r. na stronie internetowej www.mlodziwlodzi.pl
2. Stypendysta jest zobowiązany do stawienia się na uroczystym spotkaniu mającym na
celu wręczenie symbolicznych czeków stypendialnych, które odbędzie się w przeciągu
1 miesiąca od daty ogłoszenia wyników niniejszego naboru. O terminie Stypendysta
zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.
3. Stypendysta wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych oraz wizerunku
w celach promocyjnych Programu.
4. Wstrzymanie decyzji o bezpłatnym korzystaniu z miejsca w Domu Studenckim Uniwersytetu
Łódzkiego może nastąpić w przypadku:
a) rezygnacji Stypendysty ze studiów na kierunku, na którym złożył wniosek,
b) rezygnacji Stypendysty z miejsca w domu studenckim,
c) utraty statusu studenta UŁ,

d) nie wywiązania się Stypendysty z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa
w ust. 1-3 tego paragrafu,
e) nie przestrzegania obowiązującego Regulaminu przyznawania i korzystania z miejsc
w Domach Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego.
§5

1. Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w dowolnym momencie bez podania przyczyn.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Komisja.

