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OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI ZE STUDIÓW   

 
Oświadczam, że rezygnuję ze studiów na kierunku ………………………………………. na Wydziale / w Filii 
………………………………………., studia stacjonarne/niestacjonarne1 pierwszego stopnia/ jednolite magisterskie1 i wnoszę o 
skreślenie mnie z listy studentów Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie . 
 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma, że: 

• oświadczenie o rezygnacji należy złożyć na piśmie, pod rygorem nieważności  
(dostarczyć do Dziekanatu w oryginale z własnoręcznym podpisem); 

• złożenie oświadczenia o rezygnacji ze studiów rozpoczyna procedurę skreślenia z listy studentów;  
• skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej; 
• decyzja  podlega  wykonaniu  przed  upływem  terminu  do  wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem strony, 

zatem datą skreślenia z listy studentów jest data doręczenia decyzji administracyjnej o skreśleniu z listy 
studentów z powodu rezygnacji ze studiów; 

• z dniem doręczenia decyzji administracyjnej o skreśleniu z listy studentów z powodu rezygnacji traci Pan(i) status 
studenta; 

• opłaty naliczane są do dnia, w którym do Uczelni wpłynęła pisemna rezygnacja ze studiów; 
• Oryginał decyzji zostanie wysłany na wskazany przeze mnie adres do doręczeń.  

 
Podstawa prawna: 
- art. 108 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
- art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
- § 39 ust. 1 pkt 2 oraz 40 ust. 3 Regulaminu studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie  
 

 
………………………………… 

Data, podpis studenta 
 

 
 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić  

 
Oświadczenie wpłynęło dn. …………………………… 
 
Nr dziennika ……………………………….. 
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