Harmonogram ubytovania v akademickom roku 2017/2018
Termín
Skupina študentov

od
2.5.2017
5.6.2017

Študenti
EU v Bratislave
I. a II. stupeň štúdia

dňa pridelenia
ubytovania
4.9.2017
19.6.2017
26.6.2017
24.7.2017

Novoprijatí študenti
EU v Bratislave
I. a II. stupeň štúdia
Dňa pridelenia
ubytovania
4.9.2017
10.7.2017
Študenti
EU v Bratislave
III. stupeň štúdia

2.5.2017

28.7.2017
Ústav medzinárodných
vzťahov
2.5.2017

do

Postup

26.5.2017 Študent EU v Bratislave - podať žiadosť o ubytovanie v AIS
2.6.2017 Zverejnenie výsledkov spracovaných žiadostí o ubytovanie (dosiahnuté body)
9.6.2017 Riešenie prípadných odvolaní voči nesprávnemu výpočtu bodov
Všetkým žiadateľom o ubytovanie v ŠD EU v Bratislave bude zverejnený výsledok o pridelení alebo
16.6.2017
nepridelení ubytovania
Uhradiť poplatok za ubytovanie 1 vrátane služieb spojených s ubytovaním v dostatočnom predstihu
(minimálne 3 pracovné dni pred dňom ubytovania, najneskôr však 25.8.2017). V prípade nedodržania
25.8.2017
stanovenej lehoty úhrady, teda ak študent nezaplatí do 25.8.2017 stráca nárok na pridelené
ubytovacie miesto.
30.9.2017 Ubytovať sa v ŠD
3.7.2017 Novoprijatý uchádzač o štúdium na EU v Bratislave I. stupeň podáva žiadosť o ubytovanie v AIS
19.7.2017 Novoprijatý uchádzač o štúdium na EU v Bratislave II. stupeň podáva žiadosť o ubytovanie v AIS
21.7.2017 Zverejniť výsledky spracovaných žiadostí o ubytovanie (dosiahnuté body)
28.7.2017 Riešenie prípadných odvolaní voči nesprávnemu výpočtu bodov
Všetkým žiadateľom o ubytovanie v ŠD EU v Bratislave bude zverejnený výsledok o pridelení alebo
31.7.2017
nepridelení ubytovania
Uhradiť poplatok za ubytovanie vrátane služieb spojených s ubytovaním v dostatočnom predstihu
(minimálne 3 pracovné dni pred dňom ubytovania, najneskôr však 25.8.2017). V prípade nedodržania
25.8.2017
stanovenej lehoty úhrady, teda ak študent nezaplatí do 25.8.2017 stráca nárok na pridelené
ubytovacie miesto.
30.9.2017 Ubytovať sa v ŠD
Novoprijatý uchádzač o štúdium na EU v Bratislave - podať písomnú žiadosť o ubytovanie. O
28.7.2017 pridelení ubytovania rozhoduje rektor, dekan príslušnej fakulty alebo ním poverený zástupca do 7 dní
od podania žiadosti.
Študent EU v Bratislave - podať písomnú žiadosť o ubytovanie. O pridelení ubytovania rozhoduje
19.5.2017
rektor, dekan príslušnej fakulty alebo ním poverený zástupca do 7 dní od podania žiadosti.
Schválenú žiadosť uchádzači o štúdium a študenti EU v Bratislave odovzdajú na Centrum
!
podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave
4.8.2017 Novoprijatý uchádzač o štúdium na EU v Bratislave - podať písomnú žiadosť o ubytovanie
Zverejniť výsledok rozhodnutia o pridelení ubytovania žiadateľom, ďalší postup je v súlade s
11.8.2017
postupom pre novoprijatých študentov EU v Bratislave I. a II. stupeň štúdia
Študent EU v Bratislave - podať žiadosť o ubytovanie v AIS, ďalší postup je v súlade s postupom
26.5.2017
študentov EU v Bratislave I. a II. stupeň štúdia
15.8.2017 Študentský parlament ukončí v AIS zadávanie konkrétnych izieb

4.9.2017

8.9.2017

9.9.2017
Dodatočné rozdelenie
prípadných voľných
kapacít
19.9.2017
Študenti
EU v Bratislave
„mobilitný program“

1.12.2017
10.1.2018
18.9.2017

1

Ubytovacie komisie príslušných fakúlt dostanú písomnú informáciu od riaditeliek ŠD o neuhradených
8.9.2017 poplatkoch za ubytovanie k 4.9.2017. Ubytovacie komisie vykonajú dodatočné pridelenie ubytovania,
resp. obsadenie voľných kapacít v zmysle poradovníka, zadaním konkrétnych izieb v AIS.
Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave vygeneruje platby za
dodatočne pridelené ubytovanie a študenti majú povinnosť uhradiť poplatok za ubytovanie vrátane
11.9.2017
služieb spojených s ubytovaním. V prípade nedodržania stanovenej lehoty úhrady, teda ak študent
nezaplatí do 11.9.2017 stráca nárok na pridelené ubytovacie miesto.
Podať žiadosť (odvolanie) o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania výhradne na Centrum
15.9.2017 podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave, email: cpcus.cpcus@euba.sk (vzor
žiadosti je uverejnený na webe v sekcii Ubytovanie – Dokumenty)
Výsledok rozhodnutia o pridelení ubytovania a zverejniť výsledok rozhodnutia o pridelení ubytovania
18.9.2017
žiadateľom
22.9.2017 Uhradiť poplatok za ubytovanie vrátane služieb spojených s ubytovaním a ubytovať sa v ŠD
Podať žiadosť o ubytovanie na LS po návrate z mobilitného programu/zimný semester na Centre
31.12.2017 podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave, email: cpcus.cpcus@euba.sk (vzor
žiadosti je uverejnený na webe v sekcii Ubytovanie – Dokumenty)
31.1.2018 Pridelenie konkrétneho ubytovacieho miesta študentom EU v Bratislave
Realizácia akýchkoľvek schválených zmien, resp. výmeny v ubytovaní študentov

Informáciu o výške poplatku za ubytovanie a číslo pridelenej izby bude mať každý študent, zaevidovaný v AIS (2,3 ročník I. stupňa a 2. ročník II.
stupňa štúdia), uvedenú po jeho osobnom prihlásení v systéme AIS.

