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l.

Opłata miesięczna wnoszona przez studentów i doktorantów studiów stacjonarnych UR z decyzją KDS o przyznaniu miejsca w DS. w tym studentów i doktorantów cudzoziemców:
- stypendystów RP,
- stypendystów Fundacji im. Kalinowskiego,
- studiujących na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
- studiujących na zasadach odpłatności,
- studentów studiujących w ramach programu Erasmus, uczestników rocznego kursu j.polskiego dla obcokarajowców - POLONUS

Lp. Dom Studenta
1

LAURA

2

FILON

3

OLIMP

4

MERKURY

5

HILTON

II.

LAURA

2

FILON

3

OLIMP

4

MERKURY

III.

pokoje
samorządowe

350 zł/os.
400 zł/os
400 zł/os

pok. 2-os.

340 zł/os.

pok. 3-os.

270 zł/os.

zakwaterowanie 2 os. w
pok. 3-os.

340 zł/os.

400 zł/os.
355 zł/os.
375 zł/os - pok. z kuchnią

zakwaterowanie 1 os. w
pok. 2 lub 3-os.

pokój rodzinny
(zakwaterowanie z
małżonkiem, dzieckiem)

550 zł/os.

550 zł/pok.

620 zł/os
570 zł/os.
590 zł/os. - pok. z kuchnią

Opłata miesięczna wnoszona przez :
- studentów UR (stacjonarnych i niestacjonarnych) nieposiadajacych decyzji KDS o przyznaniu miejsca w DS,
- studentów innych uczelni wyższych zgodnie z umową zawartą pomiędzy uczelniami (w tym umowa z WSIZ)

1

5

pokój 1 os.

360 zł/os.

HILTON

420 zł/os.
375 zł/os.
395 zł/os (pok. z kuchnią)

opłata za dobę w pokoju gościnnym (przy doraźnym
zakwaterowaniu)

60 zł/pok.

290 zł/os.

360 zł/os.

580 zł/os.
650 zł/os.
600 zł/os.
620 zł/os. - pok. z kuchnią

75 zł/pok.

50 zł/os.

Opłata miesięczna wnoszona przez inne osoby niż wymienione w pkt. I-II (w tym studentów innych uczelni i słuchaczy studiów podyplomowych)

1
2

LAURA
FILON

3

OLIMP

4

MERKURY

5

HILTON

440 zł/os.
390 zł./os.
410 zł/os-pok. z kuchnią

opłata za dobę w pokoju gościnnym (przy doraźnym
zakwaterowaniu)

70 zł/pok.

370 zł/os.

300 zł/os.

370 zł/os.

595 zł/os.
670 zł/os
620 zł/os.
640 zł/os. - pok. z kuchnią

90 zł /pok.

60 zł/os

620 zł/pok.
590 zł/pok.

