
Imię i nazwisko:…………………………………………     Data: ………………………… 

Nr albumu:……………………… 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA JĘZYKA ……………………… 

Proszę postawić znak X tylko w jednej szarej kratce. Złe wypełnienie formularza lub niewypełnienie go wcale 

oznacza wybór opcji numer 1. Formularz musi zostać złożony wraz z dokumentami wyjazdowymi w DSL. 

Niezłożenie formularza w terminie oznacza wybór opcji numer 1. 

DEKLARUJĘ, ŻE: 

W trakcie semestru wyjazdowego nie chcę mieć przepisanej oceny z lektoratów, co oznacza konieczność 

realizacji lektoratów w normalnym trybie we właściwym semestrze powyjazdowym. Przyjmuję do 

wiadomości, że muszę zgłosić się do CNJO w celu zapisania się na zajęcia. 
[Przy wyborze tej opcji lektoraty nie są wpisywane do deklaracji studenta w trakcie semestru wyjazdowego; a jeśli zostały już wcześniej 

wpisane, muszą zostać usunięte. Student musi zgłosić się do CNJO w celu zapisania się na zajęcia.] 

 

Dotyczy studentów, którzy w trakcie semestru wyjazdowego nie będą na ostatnim semestrze lektoratu 

Chcę mieć przepisaną ocenę z lektoratu w trakcie semestru wyjazdowego i zobowiązuję się do wystąpienia 

do dziekana za pośrednictwem CNJO z odpowiednim wnioskiem o przepisanie oceny z lektoratu (podanie 

powinno zostać złożone na właściwym druku do CNJO w terminie poprzedzającym wyjazd za granicę) – 

niezłożenie podania w terminie lub niezłożenie go wcale może oznaczać automatyczną zmianę opcji przez 

dziekana na opcję nr 1. 
 

Dotyczy studentów, którzy w trakcie semestru wyjazdowego będą na ostatnim semestrze lektoratu 

(kończącego się egzaminem) 

Chcę mieć przepisane (uznane) zaliczenie ćwiczeń z lektoratu w trakcie semestru wyjazdowego oraz chcę 

przystąpić do egzaminu końcowego z języka w trakcie semestru wyjazdowego, a zatem zobowiązuję się do 

wystąpienia do dziekana za pośrednictwem CNJO z odpowiednim wnioskiem o przepisanie zaliczenia 

lektoratu (podanie powinno zostać złożone na właściwym druku do CNJO w terminie poprzedzającym wyjazd 

za granicę) – niezłożenie podania w terminie lub niezłożenie go wcale może oznaczać automatyczną zmianę 

opcji przez dziekana na opcję nr 1. W przypadku wyboru tej opcji (tj. opcji nr 3) przyjmuję do wiadomości, że: 

(a) nieobecność na jakimś terminie egzaminu z uwagi na pobyt na wymianie nie jest argumentem do 

ewentualnego ubiegania się o przedłużenie sesji (dodatkowy termin); (2) niepodejście do egzaminu lub 

niezaliczenie egzaminu jest traktowane jako niezaliczony przedmiot, co oznacza konieczność ubiegania się o 

wpis warunkowy (wraz z odpowiednią opłatą jak za przedmioty powtarzane). Zobowiązuję się do 

powiadomienia CNJO o terminie (semestrze) przystąpienia do egzaminu zgodnie z niniejszą deklaracją. Złe 

powiadomienie CNJO może oznaczać niezaliczenie przedmiotu i konieczność ubiegania się o wpis warunkowy 

za opłatą. 

Chcę mieć przepisane (uznane) zaliczenie ćwiczeń z lektoratu w trakcie semestru wyjazdowego oraz chcę 

przystąpić do egzaminu końcowego z języka po powrocie z wymiany, ale w semestrze niebędącym 

semestrem wyjazdowym (tzw. odroczenie realizacji egzaminu), a zatem zobowiązuję się do wystąpienia do 

dziekana za pośrednictwem CNJO z odpowiednim wnioskiem o przepisanie zaliczenia lektoratu (podanie 

powinno zostać złożone na właściwym druku do CNJO w terminie poprzedzającym wyjazd za granicę) – 

niezłożenie podania w terminie lub niezłożenie go wcale może oznaczać automatyczną zmianę opcji przez 

dziekana na opcję nr 1. Zobowiązuję się do powiadomienia CNJO o terminie (semestrze) przystąpienia do 

egzaminu zgodnie z niniejszą deklaracją. Złe powiadomienie CNJO może oznaczać nieuznanie oceny, jeśli 

termin (semestr) podejścia do egzaminu nie był zgodny z niniejszą deklaracją. 

 

 

……………………………………… 
                  Podpis studenta 
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