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DZIEKAN USPRAWIEDLIWIA NIEOBECNOŚĆ NA EGZAMINIE
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STUDENT USPRAWIEDLIWIA
NIEOBECNOŚĆ NA WW. TERMINIE

STUDENT NIE UZYSKUJE ZALICZENIA

OSTATECZNY TERMIN DO PRZYSTĄPIENIA OSTATECZNY TERMIN DO PRZYSTĄPIENIA
DO I TERMINU EGZAMINU – 28 LUTEGO,  

A DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO - 21 MARCA.
DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO – 21 MARCA

Ola nie podeszła do egzaminu z WDP, który  
odbył się 31 stycznia 2019 r. Jej nieobecność została

usprawiedliwiona przez dziekana. Ola musi przystąpić
do I terminu tego egzaminu najpóźniej do 28 lutego.
Egzamin poprawkowy był zaplanowany na 21 lutego.
Egzaminator wyznaczył jednak dodatkowy termin  

dla osób z usprawiedliwioną nieobecnością  
w dniu 15 lutego. Ola jest zobowiązana  

do przystąpienia do egzaminu w dniu 15 lutego.

Ela nie podeszła do egzaminu z prawa finansowego,
który odbył się 31 stycznia 2019 r.  Jej nieobecność
została usprawiedliwiona przez dziekana. Ela musi
przystąpić do I terminu tego egzaminu najpóźniej  

do 28 lutego. Egzaminator nie wyznaczył dodatkowego
terminu dla osób z usprawiedliwioną nieobecnością,
więc Ela przystępuje do egzaminu poprawkowego w
dniu 25 lutego jako do swojego pierwszego terminu.  
Ela niestety nie zdała tego egzaminu. Do egzaminu
poprawkowego z tego przedmiotu będzie musiała

przystąpić w terminie, maksymalnie, miesiąca od dnia
egzaminu poprawkowego, czyli do 25 marca.  

 

Jan nie podszedł do egzaminu  
z prawa rzeczowego, który  
odbył się 31 stycznia 2019 r.  
Jego nieobecność została

usprawiedliwiona przez dziekana.
Jan musi przystąpić do I terminu

tego egzaminu najpóźniej  
do 28 lutego. Egzaminator

wyznaczył dodatkowy termin dla
osób z usprawiedliwioną

nieobecnością na dzień 12 lutego.
Jan nie przystąpił do tego terminu
egzaminu, ale nieobecność została
usprawiedliwiona przez dziekana.
Kolejnym terminem był egzamin
poprawkowy w dniu 26 lutego,

Jan również nie przystąpił  
do tego terminu egzaminu,  
a jego nieobecność została

usprawiedliwiona.  
Jan nie podszedł do egzaminu  
z prawa rzeczowego w terminie

miesiąca od pierwotnej daty
egzaminu, czyli do 28 lutego,  

więc została mu wpisana z tego
egzaminu ocena „niedostateczna”.

Jan może jeszcze przystąpić  
do egzaminu poprawkowego  

z tego przedmiotu,  
w terminie do 26 marca.

PODANIE O USPRAWIEDLIWIENIE

NIEOBECNOŚCI NALEŻY ZŁOŻYĆ W

TERMINIE 3 DNI OD USTANIA

PRZYCZYNY NIEOBECNOŚCI.
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