Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………
Nr albumu: ……………………

Warszawa, …………………………..

E-mail/telefon: ……………………………………………………………………………………………

Semestr studiów ………… Rok studiów ………… Kierunek: ……………………………………… Tryb ………………………………………

PODANIE O WPIS WARUNKOWY / POWTARZANIE SEMESTRU, UZNANIE ZAMIENNIKÓW ZA PRZEDMIOTY
NIEZALICZONE NA WYMIANIE ORAZ DOPISANIE DO PRZEDMIOTÓW BĘDĄCYCH ZAMIENNIKAMI
Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na (proszę zaznaczyć symbolem X tylko jeden kwadrat):
wpis warunkowy na semestr (numer) …………
w sem. (zimowym/letnim) …………… r. ak. …………

powtarzanie semestru (numer) ………….
w sem. (zimowym/letnim) …………… r. ak. …………

oraz uznanie zamienników za przedmioty niezaliczone na wymianie i dopisanie do przedmiotów będących zamiennikami.
Wnioskuję o warunek lub powtarzanie semestru z powodu niezaliczenia na wymianie poniższych przedmiotów:
Lp.

Przedmiot niezaliczony na wymianie

Liczba ECTS

Lp.

1.

3.

2.

4.

Przedmiot niezaliczony na wymianie

Liczba ECTS

Jednocześnie wnioskuję o uznanie poniższych zamienników za wyżej wymienione przedmioty i o dopisanie do nich:
PROPONOWANY ZAMIENNIK
Lp.

Sygnatura

Nazwa

ECTS

Sposób dopisania do przedmiotu (proszę
zaznaczyć maksymalnie jeden kwadrat dla
każdego przedmiotu)

1

__ Oświadczam, że jestem zapisany na przedmiot
proponowany jako zamiennik przez Wirtualny Dziekanat.
__ Proszę o dopisanie do przedmiotu proponowanego
jako zamiennik prowadzonego przez podanego obok
wykładowcę.

2

__ Oświadczam, że jestem zapisany na przedmiot
proponowany jako zamiennik przez Wirtualny Dziekanat.
__ Proszę o dopisanie do przedmiotu proponowanego
jako zamiennik prowadzonego przez podanego obok
wykładowcę.

3

__ Oświadczam, że jestem zapisany na przedmiot
proponowany jako zamiennik przez Wirtualny Dziekanat.
__ Proszę o dopisanie do przedmiotu proponowanego
jako zamiennik prowadzonego przez podanego obok
wykładowcę.

Preferowany wykładowca przedmiotu
proponowanego jako zamiennik
(podpis wykładowcy rekomendowany, ale niekonieczny)
Imię i nazwisko:
Sygnatura:
Podpis wykładowcy:
Imię i nazwisko:
Sygnatura:
Podpis wykładowcy:
Imię i nazwisko:
Sygnatura:
Podpis wykładowcy:

Poniższy wybór dotyczy tylko powtarzania semestru (zaznaczenie obu kwadratów lub niezaznaczenie żadnego oznacza opcję „NIE”):
• Proszę o pozostawienie języków obcych w deklaracji na semestr powtarzany (wybrać właściwe):
__ TAK
__ NIE
OŚWIADCZAM, ŻE LISTA ZAWIERA WSZYSTKIE PRZEDMIOTY, O KTÓRYCH WIEM, IŻ NIE ZOSTAŁY PRZEZE MNIE ZALICZONE W DANYM SEMESTRZE. JEŚLI LISTA OKAŻE SIĘ NIEKOMPLETNA
I POJAWIĄ SIĘ INNE NIEZALICZONE PRZEDMIOTY, PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI MOŻLIWOŚĆ PÓŹNIEJSZEJ ZMIANY WYDANEJ WCZEŚNIEJ DECYZJI LUB NIEROZPATRZENIA PODANIA.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że:
•
dopisanie do przedmiotów proponowanych jako zamienniki (na które nie dokonano rejestracji w systemie WD) może wymagać usunięcia z listy innych przedmiotów, w szczególności
przedmiotów kolidujących (bez odrębnego powiadomienia);
•
podanie preferowanego wykładowcy (nawet przy uzyskaniu podpisu) nie musi oznaczać dopisania do zajęć u tego wykładowcy (np. w przypadku braku miejsc u wybranego
wykładowcy, większej liczby miejsc u innych wykładowców lub możliwości wpisania na zajęcia niepowodujące kolizji, jeśli wybra ne zajęcia ją powodują), ani też nie musi oznaczać
dopisania do zajęć z tego przedmiotu u jakiegokolwiek wykładowcy (np. w przypadku braku miejsc u wszystkich wykładowców lub nieuruchomienia przedmiotu);
•
podanie błędnych danych w piątej kolumnie dolnej tabeli (np. zaznaczenie dwóch kwadratów lub złożenie nieprawdziwego oświadczenia o zapisaniu na przedmiot) lub niewypełnienie
piątej kolumny może spowodować dopisanie przez Dziekanat do przedmiotu proponowanego jako zamiennik u jakiegokolwiek wykładowcy (bez odrębnego powiadomienia);
•
w przypadku zgody na powtarzanie semestru, wszystkie przedmioty inne niż będące zamiennikami zostaną usunięte z deklaracji na semestr powtarzany (poza lektoratami; w stosunku
do lektoratów usunięcie lub pozostawienie języków obcych zależy od zaznaczonego pola pod tabelą).
Zobowiązuję się do ciągłego śledzenia planu zajęć w Wirtualnym Dziekanacie do momentu odebrania decyzji skutkującej wpisaniem na przedmioty będące zamiennikami, gdyż dopiero
wówczas znana będzie ostateczna postać indywidualnego planu zajęć.
W przypadku zgody Dziekana na uznanie zamiennika i niezapisania na ten przedmiot, zobowiązuję się do realizacji zamiennika w pierwszym możliwym późniejszym semestrze.

UWAGI ASYSTENTKI TOKU:

…………………………………………………………………….
Podpis studenta

.....................................................................................................................................................................................................................................
DECYZJA DZIEKANA:

