TERMÍN PODÁVANIA

ŽIADOSTÍ O UBYTOVANIE V ŠD5
PRE ŠTUDENTOV PF UMB NA AKAD. ROK 2015/2016

23.2. – 13.3.2015

KRITÉRIÁ PEDAGOGICKEJ FAKULTY UMB
K ŽIADOSTI O UBYTOVANIE V

ŠD5

1. Vzdialenosť trvalého bydliska od Banskej Bystrice
Bude sa posudzovať podľa aktuálneho kilometrovníka na základe adresy uvedenej
v AISe, pričom 1km=0,5bodov.
Body za kilometre budú automaticky pridelené AISom. Študent ich nedopisuje!!!

2. Študijný priemer max. 300 b
Študijný priemer za zimný semester ak. roka 2013/2014 bude pridelený AISom ku
dňu 21.2.2015.
Tento študijný priemer sa dosadí do vzorca: 400 –( priemer x 100)
Príklad bodovania: Študijný priemer: 2,36
400-(2,36x100) = 164 bodov

3. Sociálne pomery – 20 bodov:
20 bodov do žiadosti dopíše člen ŠIR na základe potvrdenia (naskenované, ofotené)
zaslaného emailom na

SIRPDFUMB@gmail.com

v termíne od 23.2. do

13.3.2015 (20:00).
Potvrdenia je možné priniesť aj osobne na izbu 86A (ŠD5) v termíne od 23.2. - 13.3.
(v pondelok od 15:00 do 17:00, v stredu od 16:00 do 17:00).

Potvrdenie prinesie študent, ktorý:


má v rodine aspoň jedného rodiča poberajúceho invalidný dôchodok,
starobný dôchodok, sociálne dávky (nie prídavky na dieťa!), materský
príspevok, sirotské, vdovské a pod. (1 rodič–20b, obaja rodičia–40b)



kto poberá sociálne štipendium (20b)



žije len s matkou (matka sa nevydala, neuvedený otec v rodnom liste –
čestné prehlásenie od matky) (20b)

Príklad bodovania:
otec na čiastočnom invalidnom dôchodku

20b

matka na starobnom dôchodku

20b

poberám sociálne štipendium

20b

Spolu

60b

4. Polosirota - 40 bodov: Doložiť potvrdenie! (umrtný list, otca alebo matky)
5. Sirota: Doložiť potvrdenie! Sirote, ktorá požiada o pridelenie lôžka, bude lôžko
automaticky pridelené.
Všetky sociálne pomery musia byť doložené potvrdením z príslušných úradov!!!

6. Aktivity - 15 bodov:
-

účasť vo fakultnom speváckom zbore MLADOSŤ (účasť nad 75%)

-

účasť vo folklórnom súbore MLADOSŤ (účasť nad 75%)

-

umiestnenie na 1.-3. mieste vo fakultnom kole ŠVOUČ v akademickom roku
2013/2014.

-

organizovanie fakultných spoločenských udalostí (napr. ples PF, majáles, športové
a kultúrne podujatia)

-

reprezentovanie PF doma i v zahraničí

-

organizovanie dobrovoľníckych akcií + dobrovoľnícke činnosti pod hlavičkou PF

Doložiť potvrdeniami! (Predmet zapísaný v AISe nie je potvrdenie!).
Príklad bodovania:

2.miesto ŠVOUČ

15b

organizovanie plesu PF

15b

Spolu

30b

7. Aktivity - 5 bodov
Každá účasť na zasadnutí Študentského parlamentu PF UMB.

8. Darcovstvo krvi – 5 bodov

Študent, ktorý daroval krv za posledný rok od podania žiadosti dostane 5 bodov za každé
darovanie. Vyplňuje člen ŠIR na základe potvrdenia! (Poslať potvrdenie!). Rátajú sa len
darovania krvi od 23.3.2014 do 23.2.2015
Automaticky pridelené lôžka (ak bude podaná žiadosť o pridelenie lôžka):
Vypĺňa člen ŠIR na základe potvrdenia. Nárok na automaticky pridelené lôžka majú:
-

siroty

-

zdravotne znevýhodnení študenti (ZŤP) a ich sprievodcovia

-

predsedníctvo ŠP PF UMB

-

členovia AS PF UMB a AS UMB

-

členovia ŠIR PF UMB

HARMONOGRAM ZBIERANIA ŽIADOSTÍ A
POTVRDENÍ
Potvrdenia naskenovať a posielať PREDNOSTNE EMAILOM na

sirpdfumb@gmail.com .
Prípadne osobne:
Mária Saganová – 86A (ŠD5) - vždy v pondelok od 15:00 - 17:00
- vždy v stredu od 16:00 – 17:00
V prípade, že ma nezastihnete na izbe, nechajte potvrdenie na vrátnici ŠD5.

Ak máte akékoľvek otázky na študentskú internátnu radu, píšte na:

sirpdfumb@gmail.com

