
TERMINY  SKŁADANIA  WNIOSKÓW  DO  DZIEKANA 

w roku akademickim 2017/2018 

L.p. Rodzaj wniosku 

Termin złożenia wniosku 

na semestr zimowy  

w r. ak 2018/2019 

na semestr letni  

w r. ak. 2017/2018 

1.  Wznowienie studiów od 13.08.2018  do 22.09.2018 od 15.01.2018  do 30.01.2018 

2.  

 

Dokończenie studiów (dotyczy powtórnego 

złożenia tej samej pracy dyplomowej i zdawanie 

egzaminu dyplomowego) 
 

od 10.12.2017  do 12.01.2018 od 10.04.2018  do 10.05.2018 

3.  Zmiana kierunku studiów od 03.09.2018  do 22.09.2018 od 15.01.2018  do 30.01.2018 

4.  Zmiana formy studiów od 03.09.2018  do 22.09.2018 od 15.01.2018  do 30.01.2018 

5.  
Zmiana grupy studenckiej (dotyczy przyjętych na 

I rok studiów) 

w  terminie 7 dni od otrzymania dokumentów związanych   

z  rozpoczęciem  studiów 

6.  

 

Powtarzanie semestru, roku studiów 
 

najpóźniej  w  terminie  7  dni  po  zakończeniu  sesji  poprawkowej 

7.  
 

Urlop nieuwarunkowany 
 

od 03.09.2018  do 22.09.2018 od 12.02.2018  do 18.02.2018 

8.  

 

Uznanie ocen z modułów zaliczonych   

(po uzyskaniu zgody na: wznowienie studiów, 

przeniesienie z innej uczelni, powtarzanie 

semestru lub roku studiów) 

od 03.09.2018  do 22.09.2018 od 15.01.2018  do 30.01.2018 

9.  
Składanie deklaracji studentów  przez starostów 

grup w zakresie wyboru specjalności 
od     05.03.2018         do    30.03.2018 

10.  

 

Powtarzanie modułów 
 

od 18.06.2018  do 30.06.2018 od 11.12.2017  do 13.01.2018 

11.  Opłaty za powtarzane moduły od 30.06.2018  do 28.09.2018 od 13.01.2018  do 28.02.2018 

12.  
Wybieranie do grup zajęciowych na powtarzane 

moduły 
od 02.10.2018  do 14.10.2018  od 01.03.2018  do 10.03.2018 

13.  

 

Usprawiedliwienie    nieobecności    tylko  

na    egzaminach    i    zaliczeniach 
w terminie 7 dni od ustania przyczyny nieobecności 

14.  Rejestracja warunkowa na kolejny semestr 
 

najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej 

15.  

 

Rejestracja warunkowa na kolejny semestr  

po urlopie 
 

od 03.09.2018  do 22.09.2018 od 05.02.2018  do 22.02.2018 

16.  

 

Studia indywidualne  
 

od 14.05.2018  do 01.06.2018 od 11.12.2017  do 29.12.2017 

17.  

 

Studia indywidualne II stopnia (rozpoczynających 

studia od marca 2018 r.) 
 

................................................... od 15.02.2018  do 05.03.2018 

18.  Rozłożenie opłat czesnego na raty 
 

przed rozpoczęciem semestru, najpóźniej tydzień po uzyskaniu zgody 

dziekana na wznowienie lub zmianę formy studiów 

19.  Rozłożenie opłat na raty za powtarzane moduły  najpóźniej w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem semestru 

20.  

 

Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej 

 

do końca terminu złożenia pracy dyplomowej   

(określonego w kalendarzu akademickim WCY) 

21.  

 

Odpis dyplomu oraz suplementu w języku 

angielskim 
 

w terminie 30 dni od egzaminu dyplomowego 

22.  

 

Odwołanie do Rektora od decyzji dziekana 
 

w terminie 14 dni od otrzymania decyzji dziekana 

 

UWAGA: Wnioski przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 


