HARMONOGRAM UBYTOVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017 / 2018
Pokyny pro ubytování studentů ve vysokoškolských kolejích Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Podávání žádostí
12. 6. 2017

Začátek podávání žádostí o ubytování.
Žádosti o ubytování jsou k dispozici z odkazu -> Koleje-> Menu-> Informace
pro první (vyšší) ročníky -> Koleje on-line. Vyplněnou žádost o ubytování
odešlete elektronicky SKM. Řešení problémů při podávání žádostí:
- karel.pecenka@seznam.cz - vyplnění (odeslání) žádosti o ubytování
- sit@rt.ujep.cz - přihlášení do systému
Vyšší ročníky - předubytování
Žadatelé o ubytování z vyšších ročníků musí mít vyrovnány veškeré
pohledávky vůči SKM a připsán na účet depozit ve stanovené výši.
Více -> Koleje -> Menu -> Informace pro vyšší ročníky.

Od 3. 7. 2017

Začátek úhrady depozita
____________________________________________________________________________

4. 7. – 14. 7. 2017

Přidělování stejných ubytovacích míst jako v předchozím akademickém
roce. Po zaúčtování depozita Vám bude přiděleno ubytovací místo.
Od 1. 9. 2017 bude aktivováno tlačítko pro tisk Smlouvy o ubytování.

18. 7. – 2. 8. 2017

Přidělování ubytovacích míst dle požadavků uvedených v žádostech o
ubytování. Dle data zaúčtování depozita budou žadatelům průběžně
přidělována ubytovací místa.
Od 1. 9. 2017 bude aktivováno tlačítko pro tisk Smlouvy o ubytování.
____________________________________________________________________________

3. 8. – 8. 9. 2017

Přidělování ubytovacích míst dle aktuálně volné kapacity VŠ kolejí.
1. ročníky - předubytování

Od 1. 8. 2017

Začátek úhrady depozita

3. 8. – 8. 9. 2017

Na základě data zaúčtování depozita v celkové výši 4.500,-Kč na účet
SKM budou žadatelům průběžně přidělována ubytovací místa dle aktuálně
volné kapacity VŠ kolejí.
Od 1. 9. 2017 bude aktivováno tlačítko pro tisk Smlouvy o ubytování.
Více -> Koleje -> Menu -> Informace pro 1. ročníky.
Předubytování ve volné kapacitě

Od 11. 9. 2017

Úhrada depozita je možná pouze hotově v ubytovací kanceláři SKM.
Předubytování ve volné kapacitě VŠ kolejí bude žadatelem vyřizováno
osobně v ubytovací kanceláři SKM na základě již podané elektronické
žádosti o ubytování a to, až do vyčerpání volné kapacity lůžek nebo zájemců
o ubytování. Ubytovací smlouva bude vytištěna v ubytovací kanceláři SKM.
UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ

24. 9. 2017

UBYTOVACÍ NEDĚLE 12:00 – 20:00

MIMO UBYTOVACÍ NEDĚLI JE UBYTOVÁNÍ MOŽNÉ V PRACOVNÍCH DNECH V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH.
Kontaktní adresy SKM : ubytovací kancelář SKM, Klíšská 979 / 129, 400 01 Ústí nad Labem
telefonní číslo: 475 287 241 web: http://skm.ujep.cz/ nebo ubytovani@ujep.cz

Mgr. Tomáš Kraus
ředitel SKM UJEP

