………………………………………….

Katowice, dn. …………………………………..

Imię i nazwisko

…………………………………..…….
Nr albumu

...................... /………….………

Prodziekan Wydziału
Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego

Stopień studiów / rok studiów

PS

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

Kierunek

Imię i nazwisko prodziekana

Zwracam się z prośbą o skierowanie mnie na powtarzanie semestru ………..……………………………………
W przypadku wydania decyzji pozytywnej zobowiązuję się do uiszczenia należności za powtarzanie semestru.
Dalsza część uzasadnienia znajduje się na odwrocie.
Z poważaniem
……………………………………………..
Podpis studenta

Działając zgodnie z § 78 ust. 1

DECYZJA DZIEKANA
pkt 7 statutu Uniwersytetu Śląskiego oraz § 25 Regulaminu Studiów

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na skierowanie studenta na powtarzanie semestru ………………………………………
studiów w roku akademickim 20.………. / 20..……….
UZASADNIENIE
Student wypełnił / nie wypełnił* wszystkich obowiązków wynikających z przepisów Uniwersytetu Śląskiego.
W szczególności…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
Podstawa prawna § 25 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 2, 5, 6 Regulaminu Studiów z dnia 21 kwietnia 2015r.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Rektora w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Ponadto zobowiązuję

wnioskodawcę

do wniesienia opłaty za powtarzanie semestru w wysokości:

………….………………………………….zł w terminie do …………………………………………………………
Opłatę należy uiścić na indywidualne konto, którego nr generuje się poprzez USOS Web.
Katowice, dnia………………………………………………………
data i podpis prodziekana
DECYZJA DZIEKANA
Działając zgodnie z §78 ust. 1 pkt 7 statutu Uniwersytetu Śląskiego oraz §28 ust. 3 Regulaminu Studiów
udzielam / nie udzielam* studentowi urlopu w semestrze ………..……..………….. w roku akademickim 20….….… / 20…....….
będącego wynikiem uzyskania / nie uzyskania* zgody na powtarzanie semestru.
UZASADNIENIE
Student uzyskał / nie uzyskał* zgody na powtarzanie semestru ………………………… w roku akademickim 20.......… / 20…...….
Podstawa prawna §28 ust. 3 Regulaminu Studiów z dnia 21 kwietnia 2015 r.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Rektora w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Katowice, dnia………………………………………………………
data i podpis prodziekana
________________________________________________________________________________________________________________________

Powyższe decyzje odebrałem/am* i zapoznałem/am* się z ich treścią
Katowice, dnia ………..…../………..……/20….…..../ ………………………………………………
Data

podpis studenta

W przypadku wyrażenia zgody na powtarzanie semestru i udzieleniu urlopu, student zobowiązany jest do zgłoszenia się do
dziekanatu nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku nie zgłoszenia się w w/w terminie student zostanie
skreślony z listy studentów w związku z niepodjęciem studiów po powtarzaniu semestru i urlopie semestralnym.
*niepotrzebne skreślić

