
Zarządzenie nr 12/2016 

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii   

Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 7 marca 2016 r.  

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2015 w sprawie zasad zaliczania modułu zajęć 

przez studenta ostatniego okresu zaliczeniowego     
 

 

 Na podstawie § 31 ust. 10 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała 

nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.) zarządza się, co 

następuje:  

  

§ 1  

 Zmienia się zarządzenie nr 28/2015 poprzez dodanie załącznika nr 1, stanowiącego 

załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

   prof. dr hab. Wiesława Miemiec 

D Z I E K A N 

       (pełnomocnictwo) 
 



Załącznik do Zarządzenia nr 12/2016 

Dziekana WPAE UWr z dnia 7 marca2016 r.  
 
 

            Wrocław, dnia …………………. r.  
………………………………………………………………… 
/Imię i nazwisko studenta/ 
……………………………………………………………………… 
/Kierunek, rok, forma studiów i nr indeksu/       
………………………………………………………… 
/Adres, telefon kontaktowy, inny kontakt/ 

                Dziekan Wydziału Prawa,  

        Administracji i Ekonomii UWr 
        Dziekanat  

 

I. Wniosek  o przystąpienie do wcześniejszego zaliczania modułu zajęć:  

1/ …………………………………………………………………………………………………  

2/ …………………………………………………………………………………………………  

II. Jednocześnie informuję, że zaliczyłem(am) wszystkie inne zajęcia (przedmioty) 

przewidziane planem studiów i programem nauczania. Świadomy(a) odpowiedzialności 

przewidzianej właściwymi przepisami prawa stwierdzam, że znam, rozumiem i akceptuję  

obowiązujące unormowania w Uniwersytecie Wrocławskim określające zasady przystępowania 

do oraz spełniam wszystkie wymagania (warunki) uprawniające do przystąpienia do egzaminu 

dodatkowego. 

 

         ……………………………………………………. 
         Czytelny podpis studenta: imię i nazwisko 

Ustalenia  urzędowe poczynione w wyniku przeprowadzonego postępowania (wypełnia 

dziekanat): 

 

A. Wniosek podlega/1 nie podlega rozpatrzeniu [syntetyczne uzasadnienie: tylko gdy nie podlega 

rozpatrzeniu – verte]. 

B. Student spełnia/2 nie spełnia wymagania (ń) [warunki(ów)] uprawniające(ych) do 

przystąpienia do wcześniejszego zaliczania przedmiotów kończących się egzaminem:  
 [syntetyczne uzasadnienie: tylko gdy nie spełniania wymagań – verte]. 

 
 

 ……………………………………...        ……………………………………….. 
        Czytelny podpis (imię i nazwisko)                   Czytelny  podpis (imię i nazwisko) Kierownictwa Dziekanatu 
        pracownika opracowującego sprawę 

 
C1. Rozstrzygnięcie dziekana w sprawie: wyrażam zgodę na przystąpienie do wcześniejszego 

zaliczania przedmiotów kończących się egzaminem  /3 nie wyrażam zgody na przystąpienie do 

wcześniejszego zaliczania przedmiotów kończących się egzaminem. 

 

C2. Inne ustalenia dziekana związane z rozstrzygnięciem:  

 

     

 

……………………………………………………... 

    Podpis (imię i nazwisko) dziekana 

 
 

  

                                                 
1 Niewłaściwe skreślić.  
2 Niewłaściwe skreślić.  
3 Niewłaściwe skreślić.  


