Obecnie kwaterunek obsługiwany jest przez System Elektronicznego Kwaterowania
Studentów, który przyspiesza i usprawnia proces przyznawania pokoi w Domach Studenckich.
Właśnie dzięki niemu możesz ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Politechniki
Warszawskiej. Warto dodać, że został on w całości stworzony przez studentów Politechniki
Warszawskiej oraz jest przez nich obsługiwany.

System możemy znaleźć pod adresem https://kwaterunek.sspw.pl, gdzie po wyborze języka
pojawi się, pokazany poniżej panel do logowania. Jeżeli posiadasz już konto na naszych systemach
samorządowych (strona do bluz, e-wniosek) logujesz się tymi samymi danymi.

Załóż konto – Jeżeli jeszcze nie posiadasz
konta, możesz je w prostu sposób założyć.
Zostaniesz przekierowany do systemu core2.
Aby poprawnie założyć konto wypełnij danymi
wszystkie
cztery
zakładki.
Jeżeli
jesteś
kandydatem na studia nie wpisujesz numeru
albumu, gdyż go jeszcze nie posiadasz.
Zapomniałem hasła – odnawianie hasła za
pomocą
adresu
e-mail
podanym
przy
rejestracji.

Akcja Kwaterunkowa: - Wybierasz rodzaj
Akcji Kwaterunkowej, która cię interesuje. Dla
kandydatów wybieramy Nowoprzyjęci PL.
Po poprawnym wyborze po lewej od panelu
pojawi się nazwa Akcji, którą wybraliście oraz
na tablicy pojawią się informacje z nią
związane.
Kontakt – Dzięki tej zakładce masz możliwość
kontaktu z Wydziałową Komisją Kwaterunkową
oraz Administratorem Systemu.

Language – Możliwość zmiany języka,
z systemu korzystają również cudzoziemcy.
Strona główna – znajdują się tutaj dane
dotyczące akcji oraz aktualności. Należy
wybrać rodzaj akcji żeby wyświetlały się
odpowiednie informacje.
Informacje – Wszelkie dokumenty oraz
ważne pliki dostępne są w tej części. Tutaj
znajdziesz również Regulamin kwaterowania.

Panel dostępny po zalogowaniu.
Poczta – Wysyłanie/obieranie wiadomości.
Wniosek o akademik – W tej części aplikuję
się o miejsce w akademiku oraz sprawdza
status oraz losy wniosku.
Preferencje
pokoju/składu
–
możesz
deklarować preferencje pokoju lub składu
osobowego. Opcja dostępna po akceptacji
wniosku czyli przyznaniu miejsca.

Jeżeli chcesz uzyskać informacje na dany temat lub pomoc np. przy dokumentowaniu dochodu
swoje pytanie możesz skierować poprzez zakładkę Kontakt. Podstawowe pytania należy wysyłać
odpowiedniej Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej wybierając ją w części Odbiorca*.

Wniosek o akademik
Jeżeli chcesz aplikować o akademik musisz
złożyć wniosek. Możesz to zrobić przez
zakładkę w panelu użytkownika. Po wyborze
odpowiedniej Akcji Kwaterunkowej rozpoczyna
się wypełnianie wniosku. Dane osobowe i
kontaktowe uzupełniają się automatycznie,
dlatego bardzo ważne jest ich poprawne
wypełnienie przy rejestracji.
Należy wybrać okres na jaki chce się
zamieszkać w DS, wybrać odpowiedni wydział
oraz rodzaj studiów. Tutaj też zaznaczasz czy
dokumentujesz dochód.
Zaznacz na mapie miejsce zamieszkania
Po wypełnieniu wciskamy przycisk Wyślij

Po wciśnięciu Wyślij wniosek zostaje zapisany
Użyj przycisku Edytuj aby dokonać zmian we
wniosku. Jeżeli wszystkie dane są poprawne
możesz złożyć wniosek przyciskiem Złóż
wniosek.
Nalegamy aby przed złożeniem wniosku w
systemie sprawdzić go. Wniosek można
edytować do momentu złożenia. Zalecamy
składanie wniosku dopiero jak będziecie chcieli
go wydrukować i złożyć w dziekanacie.
Po
złożeniu
możesz
pobrać
wniosek
przyciskiem Pobierz PDF , wydrukować i
złożyć w dziekanacie wraz z wymaganymi
dokumentami.

Informacje o wniosku – tutaj możesz
znaleźć unikalny numer Twojego wniosku oraz
zobaczyć status wniosku. Możliwe statusy:
SAVE – zapisany
SUBMITTED – złożony elektronicznie
RECEIVED – złożony w dziekanacie
REJECT – odrzucony, miejsce nie przyznane
ACCEPTED – przyjęty, miejsce przyznane
W tej części pojawi się również informacja o
przyznanym miejscu.

Historia zmian – tutaj możesz sprawdzać
historie
swojego
wniosku
oraz
kiedy
ewentualna zmiana nastąpiła a także kto ją
wprowadził.

Dodatkowe informacje – Do każdego
wniosku
należy
dołączyć
dokument
potwierdzający adres zamieszkania oraz gdy
zaznaczyliśmy
ze
dokumentuje
dochód
odpowiedni załącznik.

Możesz złożyć podanie o Szczególne
Okoliczności, wybierając odpowiednią opcje
podczas
składania
wniosku
oraz
zamieszczając adekwatne podanie.

Po wciśnięciu Wyślij należy dodatkowo
zamieścić skan orzeczenia lekarskiego i
złożyć podanie.

Preferencje pokoju / składu
Jeżeli Twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zostało przyznane miejsce w Domu
Studenckim, możesz stworzyć preferencje pokoju lub składu. W przypadku nowoprzyjętych
dostępna jest tylko preferencja składu osobowego.

Akademiki Wydziałowe – Wypisana lista Domów Studenckich w których Twój Wydział posiada
miejsca.
Preferencje pokoju / składu – możesz założyć własny skład, lub dołączyć do już istniejącego
składu znajomego z którym chcesz zamieszkać. Jeżeli dołączasz do składu bardzo ważne jest
wpisanie nazwy składu dokładnie tak jak jego założyciel, System rozróżnia małe oraz wielkie
litery.

Wybierasz Dom studencki w którym chciałbyś uzyskać miejsce. Jeżeli chcesz wybrać konkretny
pokój z puli Twojego wydziału w opcji Pokój wybierz Konkretny pokój, poczym z dostępnej listy
pokoi wybierz jeden. Możesz również wybrać opcje Dowolny spełniający poniższe parametry
gdy nie jesteś zdecydowany na konkretny pokój lub segment. Preferencje zatwierdzamy
przyciskiem Wyślij. Dalej pozostaje tylko czekać na decyzje Wydziałowej Komisji
Kwaterunkowej.

Resztą zajmiemy się My, jako Komisja Kwaterunkowa.
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