załącznik nr 4

WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA LUB INNEGO DOKUMENTU
ZWIĄZANEGO Z PRZEBIEGIEM STUDIÓW LUB KURSU,
BĄDŹ OTRZYMYWANIEM ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

REJESTRACJA WNIOSKU *wypełnia komórka organizacyjna przyjmująca wniosek
Pieczęć wpływu

DOKUMENT, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK *właściwe zaznaczyć znakiem X
duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej
duplikat indeksu
duplikat karty okresowych osiągnięć studenta
odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski *podkreślić właściwy język)
odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski
duplikat dyplomu ukończenia studiów
duplikat suplementu do dyplomu ukończenia studiów
duplikat dokumentu ukończenia studiów podyplomowych
duplikat dokumentu ukończenia kursu
duplikat legitymacji instruktorskiej
duplikat dyplomu trenera
kserokopia dokumentu (jakiego?)...................................................................................................z akt osobowych wnioskodawcy
kopia pracy dyplomowej wnioskodawcy w formie elektronicznej
treści programowe przedmiotów objętych planem studiów
zaświadczenie o statusie kandydata na studia
zaświadczenie o złożeniu dokumentów rekrutacyjnych
zaświadczenie o przyjęciu na studia
zaświadczenie o statusie studenta/kursanta (*niepotrzebne skreślić)
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata lub inżyniera
zaświadczenie o okresie nauki
zaświadczenie o średniej ocen za studia
zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok studiów
zaświadczenie o kwalifikacjach (poziomie) z języka obcego (jakiego?)..............................................................................................
zaświadczenie z wykazem przedmiotów i liczbą godzin zajęć
zaświadczenie z wykazem przedmiotów, ocen i liczbą godzin zajęć
zaświadczenie o wysokości otrzymanych świadczeń pomocy materialnej za okres (jaki?)...............................................................
zaświadczenie inne (jakie?)................................................................................................................................................................
dokument (jaki?).....................................

zawierający błąd lub omyłkę (jaki/-ą?).........................................................................

dokument do uwierzytelnienia do obrotu prawnego z zagranicą (jaki?)...........................................................................................
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WNIOSKODAWCA
Imię i nazwisko
(oraz nazwisko z okresu nauki w Uczelni, jeżeli uległo zmianie)

PESEL

Kierunek i specjalność studiów/nazwa kursu*

*niepotrzebne skreślić
Studia pierwszego stopnia/podyplomowe/uzupełniające licencjackie*

Studia stacjonarne/niestacjonarne*

*niepotrzebne skreślić
Rok ukończenia lub przerwania studiów/lata realizacji kursu*

*niepotrzebne skreślić
Numer albumu (indeksu)

*niepotrzebne skreślić i wpisać rok lub lata
Adres do korespondencji

Nr telefonu i/lub adres e-mail

ODBIÓR ZAŚWIADCZENIA *właściwe zaznaczyć znakiem X

odbiór osobisty
odbiór poprzez osobę upoważnioną
przesłanie pocztą na adres:
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU *właściwe zaznaczyć znakiem X

upoważnienie
dowód opłaty
inne (jakie?)....................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UTRATY OTYGINAŁU DOKUMENTU *wypełnić, jeśli wnioskuje się o duplikat
Oświadczam, że oryginał dokumentu, o którego duplikat wnioskuję, został przeze mnie utracony.
Czytelny podpis wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁATY ZA DOKUMENT, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacją na temat wysokości i sposobu opłaty za dokument, o który wnioskuję.
Czytelny podpis wnioskodawcy

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZELANA KWOTA Z ROZLICZENIA ZA TŁUMACZENIE DOKUMENTU
*wypełnić, jeśli wnioskuje się o odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski lub zaświadczenie w języku angielskim
dla upoważnionej zagranicznej instytucji
Czytelny podpis wnioskodawcy

POŚWIADCZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Miejscowość i data
Czytelny podpis wnioskodawcy
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