
Podanie proszę wypełniać pismem czytelnym!  CIEMNE POLA WYPEŁNIA UCZELNIA! 

 
Rok/semestr                Kierunek studiów1) 

………/………….        SSP           NSP           SSA Io                   SSA IIo 

 
Nr albumu ……………………… 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………. 

Adres do korespondencji ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………..………… 

Nr telefonu …………………………………………………………………. 

Adres e-mail ………………………………………………………………..  

 
Prodziekan ds. Studenckich 

        Wydział Prawa i Administracji US 

 

       PODANIE  

 

  

 

Na podstawie §38 ust. 4 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim, wnoszę o usprawiedliwienie 

nieobecności na egzaminie/zaliczeniu z oceną2) z przedmiotu(ów): 

1. ………………………………………………………………………………, który odbył się w dniu …………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………, który odbył się w dniu …………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………, który odbył się w dniu …………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………, który odbył się w dniu …………………………………. 

i umożliwienie przystąpienia do egzaminu(ów)/zaliczenia z oceną w najbliższym terminie, indywidualnie ustalonym  

z egzaminatorem. 

 
 

Uzasadnienie: 3) 

 
 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...... 

 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...... 

 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...... 
 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ...... 

 
........................................................................................................................................................................................................................................................ ........ 
 

 
Oświadczam także, że zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że o  decyzji w niniejszej sprawie będę poiformowana(y) poprzez 
komunikat na moim indywidualnym koncie na Platformie Studenta. 

 
..................................................................  

podpis studenta 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1) zaznaczyć właściwe 

2) niepotrzebne skreślić 
  
3) w przypadku braku miejsca, uzasadnienie umieścić na odwrocie podania 

 
 

Data wpływu: 



 
 

Decyzja: 
Na podstawie § 38 ust. 4  Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim, stanowiącego załącznik do uchwały 
nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
studiów na Uniwersytecie Szczecińskim: 
1) usprawiedliwiam / nie usprawiedliwiam  nieobecność na egzaminie / zaliczeniu na ocenę z przedmiotu(ów) 
objętego(ych) wnioskiem 
2) zobowiązuje stronę do przystąpienia do przedmiotowego egzaminu / zaliczenia na ocenę w nieprzekraczalnym 
terminie miesiąca od daty, w której został wyznaczony pierwszy termin egzaminu / zaliczenia na ocenę objętego 
wnioskiem 
3) zobowiązuje stronę do indywidualnego ustalenia nowego terminu egzaminu / zaliczenia na ocenę 
z egzaminatorem, jeśli w chwili otrzymania decyzji data egzaminu / zaliczenia na ocenę nie była wyznaczona 
z urzędu 

Uzasadnienie 
Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 
2019 poz. 1133 ze zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji ze względu na to, że w całości uwzględnia ona interes 
strony.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Data: ……………………………………………. 

 
………………………………………………….. 

pieczęć i podpis osoby 
upoważnionej do wydania decyzji 

 

Pouczenie: 
Od decyzji prodziekana ds. studenckich przysługuje złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do 
prorektora ds. studenckich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  
Podstawa prawna: § 7 ust. 2 Regulaminu studiów Uniwersytetu Szczecińskiego, stanowiącego załącznik do 
uchwały nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim. 
 
Otrzymują: 

1. a/a 

 


