Poznań, dnia ...........................................

Imię i nazwisko: ........................................................................
Kierunek*: Informatyka, Zarządzanie i Inż. Produkcji, Zarządzanie, Socjologia, Ochrona Środowiska,
Automatyka i Robotyka, Pedagogika
Studia*: inżynierskie, licencjackie
Tryb*: stacjonarny, niestacjonarny
Semestr: .......................................................................................
Nr albumu: .................................................................................
Nr telefonu: ................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................................................................................
* właściwe podkreślić

Pełnomocnik Rektora ds. studenckich
mgr Agnieszka Piekarzewska

Uprzejmie proszę o skreślenie mnie z listy studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania z dniem
....................................., z powodu:

□ nie mam wystarczającej liczby punktów ECTS,
□ wyjeżdżam zagranicę (dłuższy wyjazd służbowy),
□ nie mogę pogodzić obowiązków w pracy ze studiami,
□ brak mi środków na opłacenie czesnego,
□ studiowany przeze mnie kierunek nie spełnia moich oczekiwań,
□ podjąłem studia, bo potrzebowałem zaświadczenia (ZUS, WKU, itp.),
□ mój stan zdrowia nie pozwala na studiowanie,
□ inny powód (jaki): .........................................................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że w ciągu najbliższego roku akademickim zamierzam / nie zamierzam* złożyć
wniosku o reaktywację.
Z poważaniem ...........................................................................

L.dz.WS/DT/.......................................

Poznań, dnia ...........................................

DECYZJA
Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego i w
związku z § 25 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
skreślam Pana/ią z dniem ........................... z listy studentów z powodu rezygnacji ze studiów.

Uzasadnienie:
Student .............................................................................. złożył w dniu pisemną rezygnację ze studiów. W związku
z powyższym oświadczeniem woli decyzja niniejsza znajduje uzasadnienie faktyczne i prawne wskazane w
jej podstawie.

podpis osoby upoważnionej ...............................................

Pouczenie
Od decyzji przysługuje odwołanie pisemne do Rektora WSKiZ w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia. Decyzja Rektora po rozpoznaniu odwołania jest ostateczna. Strona niezadowolona z
ostatecznej decyzji Rektora może zwrócić się w terminie 14 dni od jej doręczenia z pisemnym wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 207 st. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym - Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)

