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ZARZĄDZENIE NR 21/2012 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
z dnia 30 marca 2012 r. 

 
w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich   

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 

 
 
 

§ 1 
W Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego              

we Wrocławiu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora nr 19/2010, wprowadza się następujące 
zmiany: 

 
 

1) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

     „3.  Zwrot kaucji, o której mowa w ust. 2, może nastąpić, jeżeli student zrezygnuje z przyznanego 
miejsca w domu studenckim, do dnia 16 sierpnia danego roku”; 

 

2)  § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

       „4. Zwrot kaucji dla studentów I roku studiów II stopnia może nastąpić do dnia 07 października 
danego roku. W przypadku zakwaterowania studenta w  terminie, o którym mowa w § 2 ust. 7,  
kaucja będzie zaliczona na poczet opłaty za miesiąc październik danego roku akademickiego”; 

 

3) załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu otrzymuje brzmienie: 

     

„Zasady przyznawania miejsc 
 na rok akademicki 2012/2013 

 

1. Podania o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2012/2013 należy składać w Dziale 
Domów Studenckich w terminie: 

16.04. – 27.04.2012 r. 

             Listy przyznanych miejsc wywieszone będą na tablicach ogłoszeń do dnia 15.05.2012 r. 
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     2.   Studenci przyjęci na I rok studiów składają podania w terminie: 

16.07. – 10.08.2012 r.  

Listy przyznanych miejsc umieszczone będą na tablicach ogłoszeń oraz na  stronie internetowej 
Działu Domów Studenckich do dnia 31.08.2012 r. 

 

     3.   Wysokość kaucji w bieżącym roku wynosi 100 zł”. 

    

§ 2 
Pozostałe zapisy Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego              
we Wrocławiu nie ulegają zmianie. 
 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
         

       Rektor 

 

prof. dr hab. Bogusław Fiedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
wg rozdzielnika  


	R/DOP-014-1-21/12
	ZARZĄDZENIE NR 21/2012
	Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
	Listy przyznanych miejsc umieszczone będą na tablicach ogłoszeń oraz na  stronie internetowej Działu Domów Studenckich do dnia 31.08.2012 r.



