
 

Zarządzenie nr 34/2015 

Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 22 grudnia 2015 r.  

 

 

 

Na podstawie § 2 ust. 4 i § 3 ust. 7 oraz § 4 ust. 3 uchwały nr 103/IX/2015 Rady Wydziału 

Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z dnia 21 września 2015 r. w sprawie 

dokumentowania przebiegu studiów na jednolitych studiach magisterskich, studiach 

pierwszego i drugiego stopnia oraz w innych sprawach dydaktycznych na WPAE UWr 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadza się wzory wniosków, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
dr hab. Włodzimierz Gromski, prof. nadzw. UWr 

     D Z I E K A N 

 

 

  



Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Nr  34/2015 

Dziekana WPAE UWr 
z dnia 22 grudnia 2015 r. 

 

Wrocław, dnia ………………....... 

…………………….…………………………………... 
(stopień (tytuł), imię i nazwisko prowadzącego zajęcia) 

………………………………………………………… 
(stanowisko / pełniona funkcja) 

………………………………………………………… 
(jednostka organizacyjna: zakład, katedra, etc.) 

 
Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Wniosek na podstawie uchwały nr 103/IX/20151 w sprawie:  

 

a) zmiany (lub wpisania) oceny z ćwiczeń (wykładu niekończącego się egzaminem, etc.) do protokołu 

zaliczenia zajęć złożonego we właściwym dziekanacie (par. 2 ust 4. uchwały nr 103/IX/2015)* 

b) zmiany (lub wpisania) oceny z egzaminu do protokołu egzaminacyjnego złożonego we właściwym 

dziekanacie (par. 3 ust. 7 uchwały nr 103/IX/2015)* 

 

1. Stanowisko studenta z uzasadnieniem (w myśl par. 4 ust. 3 uchwały nr 103/IX/2015): 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis (imię i nazwisko) studenta, numer indeksu) 

 
2. Wnoszę o zmianę (lub wpisanie) oceny do protokołu z zajęć/Odmawiam zmiany (lub wpisania) oceny do 

protokołu z zajęć*: „nazwa przedmiotu (zajęć), kierunek, forma i rok studiów w odniesieniu do imię i 

nazwisko studenta, nr indeksu” 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Uzasadnienie 

„Dokładane wskazanie przyczyn zmiany (lub wpisania)/odmowy zmiany (lub wpisania)* oceny w protokole, w 

tym wskazanie liczby dokonanych dotąd przez prowadzącego zmian ocen w protokołach w aktualnym roku 

akademickim” 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………..…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis (imię i nazwisko) prowadzącego zajęcia) 

 

3. Stanowisko kierownika jednostki dydaktycznej w sprawie zmiany (lub wpisania) oceny: 

„Jednoznaczne stanowisko kierownika jednostki dydaktycznej w sprawie zmiany (lub wpisania) oceny do 

protokołu, z jednoczesnym wskazaniem sposobu eliminowania podobnych sytuacji w przyszłości” 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………..………………………..……………………………..…………….. 
(data i czytelny podpis (imię i nazwisko) kierownika jednostki dydaktycznej) 

 

4. Adnotacja urzędowa dziekanatu: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
1 Uchwała nr 103/IX/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2015 r. w 
sprawie dokumentowania przebiegu studiów na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz w innych 

sprawach dydaktycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  

* Niewłaściwe skreślić. 

 

http://prawo.uni.wroc.pl/upload/File/18_2011_Uchwala_RW_przebieg%20studiow.pdf


Załącznik Nr 2 

do zarządzenia Nr  34/2015 

Dziekana WPAE UWr 
z dnia 22 grudnia 2015 r. 

 

Wrocław, dnia …………………………… 

…………………….…………………………………...  
(imię i nazwisko studenta; numer albumu ) 

 

………………………………………………………… 
(kierunek i forma studiów, forma kształcenia) 
 

………………………………………………….……… 
(aktualne dane adresowe, w tym: nr telefonów, maile ) 

 

 

Zaliczający zajęcia: stopień (tytuł), imię i nazwisko, nazwa  jednostki dydaktycznej * 

Kierownik jednostki dydaktycznej: stopień (tytuł), imię i nazwisko, nazwa jednostki * 

Sekretariat jednostki dydaktycznej: stopień, imię i nazwisko* 

 

 

Wniosek na podstawie uchwały nr 103/IX/20152 w sprawie:  

 

a) odwołania od rozstrzygnięcia zaliczającego zajęcia – par. 4 ust. 5 uchwały nr 103/IX/2015* 

b) braku możliwości zgłoszenia uwag i zastrzeżeń w zakresie uzyskanej oceny – par. 5 ust. 1 uchwały 

nr 103/IX/2015* 

 

Uzasadnienie 

 

1. „Dokładane wskazanie przyczyn i zakresu składanego wniosku, w tym nazwa zajęć (przedmiotu)  

i inne okoliczności związane z wnioskiem” 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………..…………………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis studenta) 

 

2. Potwierdzenie przyjęcia wniosku studenta: 

 

……………………………………………………………………..…………………………………….. 
(data i czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby przyjmującej wniosek) 

 

 

3. Sposób załatwienia wniosku studenta: 
„Treść rozstrzygnięcia w sprawie + syntetyczne uzasadnienie w przypadku załatwienia podania studenta 

niezgodnie z wnioskiem studenta” 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………..…………………………………………………………………….. 
(data i czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby załatwiającej wniosek) 

                                                           
2 Uchwała nr 103/IX/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 września 2015 r. w 

sprawie dokumentowania przebiegu studiów na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz w innych 

sprawach dydaktycznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  

* Niewłaściwe skreślić. 

http://prawo.uni.wroc.pl/upload/File/18_2011_Uchwala_RW_przebieg%20studiow.pdf

