ZAOCZNE/DZIENNE

PD_155

Ostatni dzień przyjmowania podania:

--------

WZNOWIENIE NA OBRONĘ

imię

adnotacja dziekanatu

Wpłynęło dnia:
nazwisko

Osoba przyjmująca:

numer albumu

semestr

typ studiów

1

Prodziekan ds. studiów
Wydziału Elektrycznego

tel. kontaktowy
tryb studiów

2

kierunek

3

Wniosek o wznowienie na obronę
Uprzejmie proszę o zgodę na wznowienie mnie na obronę pracy dyplomowej na kierunku i specjalności, na które
byłem ostatnio zarejestrowany. Oświadczam, że ostatnią rejestrację na Wydziale Elektrycznym miałem
na semestr …………. w roku akademickim …………./………… W toku studiów uzyskałem …………. punktów ECTS.
W decyzji o skreśleniu mnie z listy studentów wymienione są następujące braki:
l.p.

Numer kursu

Nazwa kursu

ECTS

Uwagi

Zobowiązuję się do odebrania decyzji Dziekana najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku.
............................., dnia ……........................ .........................................
miejscowość, data

podpis studenta

Decyzja wstępna
Zgodę na wznowienie na obronę pracy dyplomowej uzależniam od zdania egzaminu wznawiającego i uzyskania zaliczeń
przedmiotów wymienionych w tabeli, nie później niż do dnia ważności decyzji wstępnej.
Decyzja wstępna jest ważna do dnia ………../………../………………
Egzamin wznawiający
l.p.
Numer kursu

Egzaminy i zaliczenia uzupełniające
l.p.
Numer kursu
1

Nazwa przedmiotu

ECTS

Nazwa przedmiotu

ECTS

Ocena

W

Data i podpis

L/C/P

Koszt

Postępowanie kwalifikacyjne

80 zł

2
3
4
5

RAZEM

Warszawa, dnia ………………., …………………………………….
data

pieczęć i podpis Dziekana

Decyzja Dziekana
Wobec spełnienia warunków określonych w decyzji wstępnej wyrażam zgodę na przystąpienie do obrony pracy egzaminu
dyplomowego w dniu ………/………/…..………
Wobec niespełnienia warunków określonych w decyzji wstępnej nie wyrażam zgody na przystąpienie do obrony.
Warszawa, dnia ………………., …………………………………….
data
Data wprowadzenia do iSOD

1
2
3

pieczęć i podpis Dziekana

Osoba wprowadzająca

należy wpisać: INŻ dla studiów I stopnia; MGR dla studiów II stopnia
należy wpisać: Z dla studiów niestacjonarnych, D dla studiów stacjonarnych
należy wpisać: EE – elektrotechnika, EA – Electrical Engineering, AR – automatyka i robotyka, IN - informatyka
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