
Studenci  I  roku  DSFRiU oraz DSM  wieczorowych  i  zaocznych 

ZALICZENIE PIERWSZEGO SEMESTRU STUDIÓW 

 

1. Na pierwszym roku obowiązuje Państwa rozliczenie semestralne, więc po 

zakończeniu zimowej sesji egzaminacyjnej(łącznie z poprawkową) – należy 

uzyskać wpis na 2-gi  semestr studiów. 

2. Studenci, którzy  ze wszystkich wymaganych przedmiotów  uzyskają oceny 

pozytywne – zostaną wpisani na semestr 2-gi przez dziekanat. Oceny muszą 

być wpisane  do systemu USOS.  

3. Studenci, którzy po zakończeniu sesji będą mieli niezaliczone przedmioty 

(nie więcej niż 3) – zobowiązani są do  złożenia podań o wpis warunkowy na 

drugi semestr studiów. Podanie o wpis warunkowy należy składać po 

wpisaniu ocen ze wszystkich przedmiotów. 

Podanie adresujemy do kierownika studiów (przy 1 lub 2 nie zaliczonych 

przedmiotach) lub do prodziekana ds. studenckich (przy 3 przedmiotach  nie 

zaliczonych).                                    (Wzory podań – w załączeniu) 

 

4. Uzyskanie zgody na wpis warunkowy – oznacza powtarzanie przedmiotu 

(przedmiotów) w następnym roku akademickim w równoległym cyklu. 

Opłatę w kwocie 300 zł za powtarzany przedmiot, należy wnieść na początku 

semestru, w którym będzie spełniany. 

5. Ostateczny termin rozliczenia pierwszego semestru – to dzień 30 marca. 

6. Studenci, którzy uzyskali wpis na drugi semestr studiów,   opłacili czesne 

zgodnie z wybranym programem ratalnym (wpłaty muszą być widoczne w 

systemie USOS) oraz obowiązkowo podpięli przedmioty na semestr letni 

(drugi semestr studiów) - mogą zgłaszać się do dziekanatu po przedłużenie 

ważności legitymacji studenckiej. 

 



Warszawa, ……………………….. r. 

……………………………… 
/imię i nazwisko studenta/ 
……………………………… 
/rok i rodzaj studiów/ 
……………………………… 
/numer albumu/ 

 

                                                                                      Kierownik studiów 

                                                                                      mgr Jacek Kiryło 

 

  Zwracam się z prośbą o wpis warunkowy na drugi semestr studiów z powodu 

niezaliczenia następujących przedmiotów: 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ………………………………. 

(tu wymieniamy niezaliczone przedmioty wraz z podaniem formy niezaliczonych zajęć – 

ćwiczenia, wykład, in.). 

                                                                                                             

                                                                                                 …………………………. 

                                                                                                                                 /podpis studenta/                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



Warszawa, ……………………….. r. 

……………………………… 
/imię i nazwisko studenta/ 
……………………………… 
/rok i rodzaj studiów/ 
……………………………… 
/numer albumu/ 

 

                                                                                      Prodziekan ds. studenckich 

                                                                                      doc. dr Ewa Krakowińska                                                                                     

 

  Zwracam się z prośbą o wpis warunkowy na drugi semestr studiów z powodu 

niezaliczenia następujących przedmiotów: 

1 ……………………………… 

2 ……………………………… 

3 ………………………………. 

(tu wymieniamy niezaliczone przedmioty wraz z podaniem formy niezaliczonych zajęć – 

ćwiczenia, wykład, in.). 

                                                                                                             

                                                                                                 …………………………. 

                                                                                                                                 /podpis studenta/                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


