
EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI  
ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa 

http://www.ewspa.edu.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................  Podanie wpłynęło dn. …………………………………… 
(Nazwisko i imię studenta)  

Nr dziennika ……………………………….. ..................................................................  
(Adres do korespondencji w Polsce)    

..................................................................    
(Nr telefonu, adres e-mail)    

..................................................................    
(Rok studiów/semestr)    

..................................................................    
(nr grupy)    

..................................................................   DZIEKAN 

(Nr albumu)   EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA 

   PRAWA i ADMINISTRACJI 

 PODANIE  

 

W związku z uzyskaniem wszystkich zaliczeń i zdaniem wszystkich egzaminów z przedmiotów 
przewidzianych planem studiów i programem nauczania - z wyjątkiem seminarium dyplomowego - 
proszę o wyrażenie zgody na powtarzanie przeze mnie seminarium dyplomowego. 
 
 
Seminarium ……………………………………………….. 
 
Promotor …………………………………………………... 
 
Temat pracy dyplomowej / Tematyka pracy dyplomowej: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Stan zaawansowania prac nad pracą dyplomową: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Uzasadnienie: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że decyzja w niniejszej sprawie zostanie mi doręczona na moje indywidulne 
uczelniane konto e-mail .Oryginał decyzji będzie się znajdował w aktach osobowych studenta ze skutkiem doręczenia. 
 
 

…………………………………  
Podpis studenta 
 
 



 

Decyzja Dziekana 
 

Na podstawie § 33 ust 1 pkt 2 Regulaminu studiów Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji:  
 

wyrażam zgodę na powtarzanie seminarium w następnym semestrze  
 
Termin: do końca sesji egzaminacyjnej następnego semestru studiów  
(zgodnie z harmonogramem zaliczeń wskazanym przez Dziekanat) 

 
Opłaty: zobowiązuje do uiszczenia opłaty z tytułu ,,powtarzania seminarium’’ zgodnie z Regulaminem opłat za studia w 
Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji płatnej w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia decyzji  

 pod rygorem skreślenia z listy studentów  
 
 nie wyrażam zgody 
   
 
 

 
 
 

………………………………………. 
Pieczęć i podpis  

 
 

POUCZENIE 

1. Od rozstrzygnięć Dziekana dotyczących indywidualnych spraw studenckich nie będących decyzjami administracyjnymi przysługuje odwołanie do Rektora 

Uczelni w terminie 14 dni od daty wydania decyzji i powiadomienia studenta o jej treści w sposób zwyczajowo przyjęty. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem 
Dziekana. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpoznaniu.  

2. W przypadku uwzględniania wniosku odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony. 

 
 


	undefined: 
	fill_3: 
	Adres do korespondencji w Polsce: 
	Nr telefonu adres email: 
	Rok studiówsemestr: 
	nr grupy: 
	undefined_3: 
	Seminarium: 
	Temat pracy dyplomowej  Tematyka pracy dyplomowej: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	Uzasadnienie 1: 
	Uzasadnienie 2: 
	Uzasadnienie 3: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off


