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Harmonogram ubytování v kolejích Univerzity Karlovy,
platný v akademickém roce 2017/2018

•

K provedení

Čl. 1 odst. 4 Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy

1.

Pro potřeby Zásad ubytování v kolejích Univerzity Karlovy a tohoto Harmonogramu se rozumí:
a) aktuální akademický rok 2016/2017
b) příští akademický rok 2017/2018

2.

Harmonogram ubytování v kolejích:

Termín
Trvání ubytování na období akademického roku

14.9.2017 - 13.9.2018

Trvání ubytování na období školního roku

14.9.2017 – 29.6.2018

Trvání prázdninového ubytování

30.6.2018 - 13.9.2018

Prodloužení stávajícího ubytování do konce akad. roku a příští akad. rok

9.5.2017 - 29.5.2017

Přijímání žádostí o ubytování v akad. r. 2017/2018 v ubytovacích
kancelářích, vč. platby zálohy

od 9.5.2017

Zahájení činnosti Portálu, přijímání žádostí o ubytování ve volné kapacitě

od 9.5.2017 od 00:00 hod

Začátek možnosti žádat o ubytování v ubytovacích kancelářích kolejí
do aktuálně volné kapacity

od 9.5.2017

Podávání žádostí o ubytování v manželské koleji Hvězda (přímo v ubytovací
kanceláři koleje Hvězda)

od 9.5.2017

Zahájení činnosti hodnotícího systému (dále „HS“), zahájení podávaní elektronických
žádostí
Zveřejnění volných kapacit pro hodnocení v HS

1.6.2017 od 00:00 hod
od 22.6.2017

Ukončení podávání žádostí v HS pro žadatele se zvláštními
potřebami

30.6.2017 do 23:59 hod

Kontrola potvrzení pro skupinu žadatelů se zvláštními potřebami

1.7. - 11.7.2017

Oznámení výsledků hodnocení v HS a zahájení rozesílání
ubytovacích smluv

28.7.2017

Zahájení ubytování (termíny přestěhování z letního ubytování a nástupů
na jednotlivé koleje budou zveřejněny od 1.9.2017 na webu)

14.9.2017

Ukončení nástupů do kolejí UK

29.9.2017

3.
4.

Tento Harmonogram ubytování byl schválen Radou KaM dne 5. 4. 2017.
Toto opatření nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho vydání.

PhDr. David Emler, Ph. D.
předseda Rady Kolejí a menz
Zpracovala: Mgr. Hurdová, vedoucí Útvaru ubytovacích služeb
Rozdělovník: vedoucí ÚUS, KÚ, vedoucí kolejí, ubytovací kanceláře
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