Załącznik nr 2 do Regulaminu Domów Studenckich
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

PRZYDZIELANIE MIEJSC W POKOJACH W DS.
1. Przydzielane miejsca w pokojach Ds. odbywa się po przeprowadzeniu losowania, o
którym mowa w Regulaminie, w terminie ustalonym przez Kierownika Ds.
2. Przydzielenie miejsc w konkretnych pokojach odbywa się drogą losowania pokoi przez
przyszłych Mieszkańców Ds. i przebiega w następującej kolejności:
a) pokoje 1-osobowe,
b) pokoje 2-osobowe,
c) pokoje 3-osobowe.
3. Pierwszeństwo w losowaniu pokoi mają studenci, którzy wcześniej mieszkali w danym
Ds. Pozostałe osoby dokonują losowania pokoi w kolejności ustalonej przez Kierownika
Ds.
4. Mieszkaniec jest uprawniony do udzielenia innej osobie pisemnego upoważnienia do
reprezentowania go w czynnościach losowania, o których mowa w pkt 2.
5. Studenci nieobecni na zebraniu podlegają zakwaterowaniu w pokojach wyznaczonych
im przez Kierownika Ds.
6. Pierwszeństwo do miejsc w pokojach 1-osobowych mają osoby, które w nadchodzącym
roku akademickim będą na drugim roku uzupełniających studiów magisterskich.
7. W przypadku, gdy nie wszystkie pokoje 1-osobowe zostały zajęte, pierwszeństwo do ich
przydzielenia przechodzi na studentów pierwszego roku uzupełniających studiów
magisterskich następnie na tych, którzy studiują rok niżej.
8. Pierwszeństwo do miejsc w pokojach 2-osobowych mają osoby, które w nadchodzącym
roku akademickim będą na drugim i na pierwszym roku uzupełniających studiów
magisterskich, jak i osoby trzeciego i drugiego roku studiów licencjackich.
9. W przypadku, gdy nie wszystkie pokoje 2-osobowe zostały zajęte, pierwszeństwo do ich
przydzielenia przechodzi na studentów pierwszego roku uzupełniających studiów
magisterskich, następnie na tych, którzy studiują rok niżej.
10. Student ma prawo do ponownego zakwaterowania (na kolejny rok akademicki) w
uprzednio zajmowanym pokoju, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z zasadami
określonymi w niniejszym załączniku. Zasada ta obowiązuje jedynie w przypadku pokoi
2- i 3-osobowych.
11. Studentowi, w przypadku braku miejsc w pokojach w danym Ds., przysługuje prawo do
wzięcia udziału w losowaniu miejsca w pokojach drugiego Ds. Akademii Muzycznej im.
Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
12. Na każdy rok akademicki, w zależności od potrzeb, otwierane są pokoje:
a) inwalidzki (prawo do niego mają studenci po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego),
b) małżeński,
c) dla matki z dzieckiem.

