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Zgodnie z Regulaminem przyznawania miejsc w Domu Studenta PWSZ  

w Tarnowie studenci mogą ubiegać się o miejsca w Domu Studenta, 

przedstawiając dokumenty obrazujące sytuację materialną ich rodziny. 

W roku akademickim 2020/2021 miejsca w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie  

są przyznawane wg następujących kryteriów: 
 

1. pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w Domu Studenta przysługuje studentowi, 

któremu codzienny dojazd do Uczelni z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby 

lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji 

materialnej, 

2. dodatkowymi kryteriami przyznawania miejsc w Domu Studenta jest udokumentowane: 

a) odbywanie studiów w systemie stacjonarnym, 

b) przebywanie w domu dziecka w charakterze wychowanka,  

c) sieroctwo,  

d) niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem właściwego organu,  

e) udokumentowana choroba potwierdzona zaświadczeniem od lekarza specjalisty, 

f) praca społeczna na rzecz Uczelni potwierdzona przez Przewodniczącego Rady 

Uczelnianej Samorządu Studentów, 

g) zakwaterowanie w Domu Studenta w latach ubiegłych, 

h) zamieszkanie jednego z małżonków w Domu Studenta, 

i) samotne wychowywanie dziecka przez studenta, 

j) studiowanie na więcej niż jednym kierunku studiów.  

 

Druki wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenta wraz z załącznikami 

dostępne będą do pobrania wyłącznie ze strony internetowej Uczelni: 

www.pwsztar.edu.pl z zakładki Dział Pomocy Materialnej, począwszy od dnia  

5 sierpnia 2020 r.   
 
 

Informujemy, że wnioski należy składać począwszy od dnia 24 sierpnia  

do dnia 4 września 2020 r. wyłącznie  w następujący sposób:   

1)  umieścić wniosek (Załącznik Nr 1) wraz z Załącznikiem Nr 2 

(oświadczenie niezbędne do ustalenia sytuacji materialnej studenta i jego 

rodziny) i wzorem Nr 15 (oświadczenie RODO), w urnach znajdujących się 

przy wejściu do  Działu Pomocy Materialnej  (pok. A 030), 

2)  przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa w Tarnowie – Dział Pomocy Materialnej, 33-100 

Tarnów, ul. Mickiewicza 8 .  
 

 
 

Tarnów, dnia 31.07.2020 r.  
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