
Wypełnianie elektroniczne wniosku o miejsce w akademiku 

Po zalogowaniu do swojego konta w Wirtualnej Uczelni rozwiń zakładkę Student, a następnie wybierz  

Akademik. 

 

Teraz wybierz Dodaj wniosek.  Dokonaj zgodnie ze swoimi preferencjami  wyborów kolejno w 
poniższych polach wniosku oraz wpisz potrzebne dane (Odległość od uczelni w km, Inne). Domyślnie 
zaznaczona jest opcja Pokój 2-osobowy (miejsce), co oznacza – że w polu Szczegóły wyboru – 
zaznaczasz  „jedno miejsce w pokoju dwuosobowym”.  

 

 

  



Aby złożyć wniosek nie o pojedyncze miejsce dla siebie, ale o cały pokój, zaznacz pole wyboru Pokój 
1-osobowy lub samodzielny i wybierz z listy rozwijanej Szczegóły wyboru właściwą opcję (lub 
najbardziej zbliżoną do stanu faktycznego). Opcja Pokój 1-osobowy lub samodzielny jest 
przeznaczona głównie dla małżeństw i rodzin studenckich, związków partnerskich, ale także 
pojedynczych osób, które chcą mieszkać w całym pokoju bez współlokatora. Proszę zwrócić uwagę, 
że w poszczególnych akademikach możliwości wyboru pokoju samodzielnego mogą się różnić, a 
pojawiające się w Szczegółach wyboru odpłatności mają charakter tylko informacyjny (!), zgodnie z 
aktualnym cennikiem, który może ulec zmianie (!). 

 

W obecnej wersji  wniosku pozostałe informacje o małżonku / partnerze / dzieciach powinieneś 
wpisać w polu Inne (ramka w końcowej części).  

Jeżeli zaznaczona została opcja Nie otrzymuję stypendium socjalnego, musisz koniecznie podać 
szacunkowy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie. Ponadto jeżeli jesteś półsierotą/sierotą, 
zaznacz właściwe pole w Dodatkowych informacjach. 

 



Po zakończeniu wypełniania wniosku wybierz przycisk Zapisz. Jeśli pominąłeś wymagane pole, pojawi 
się monit o uzupełnienie danych, a po wykonaniu tej czynności Twój wniosek zostaje zapisany w 
systemie. Zapisanie wniosku kończy procedurę wnioskowania o akademik. Nie ma potrzeby 
składania wniosku w formie papierowej oprócz przypadku opisanego niżej. 

UWAGA! Studenci, którzy są w tej chwili na ostatnim semestrze studiów pierwszego lub drugiego 
stopnia, a chcą w kolejnym roku akademickim kontynuować zamieszkanie w akademiku – składają w 
Dziale Spraw Studenckich wydrukowany wniosek . W przypadku takich osób sam wniosek 
elektroniczny nie gwarantuje uwzględnienia w przydziale miejsc – z chwilą gdy student przeniesiony 
zostanie do bazy archiwalnej lub bazy absolwentów. 
 

 

W razie potrzeby masz możliwość wydrukowania wniosku, ale z tej opcji korzystasz tylko w opisanym 
wyżej przypadku, jeżeli jesteś na ostatnim semestrze studiów.  

  
 

Szczegółowych informacji udziela: 
Dział Spraw Studenckich UTH Rad., 

Malczewskiego 29 pok. nr 29 (budynek Rektoratu), 
tel. (48) 361-73-87, 361-70-38, 361-70-39. 


