
 
 

       
 
 

KOM 
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów 

Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

mgr Ernest Wilde 

.............................................   ............................................. 
imię i nazwisko  miejscowość, data 

.............................................  
numer albumu 

.............................................  
kierunek studiów 

.............................................  
semestr i stopień studiów    

studia stacjonarne/niestacjonarne* 

 

 

 

Zgodnie z § 27 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 30 kwietnia 2019 r. (z późniejszymi 

zmianami) zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do zaliczenia/egzaminu 

komisyjnego z modułu……………………………………………………………………………………. 

prowadzonego przez……………………………………………. 

Prośbę swoją motywuję: 

…........................................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

Stosownie do § 27 ust. 5 ww. Regulaminu wnioskuję/nie wnioskuję* o udział w egzaminie komisyjnym 

przedstawiciela organów samorządu studenckiego/opiekuna roku/opiekuna grupy ćwiczeniowej/rzecznika 

praw studenta*. 

Oświadczam, że od daty ogłoszenia wyniku egzaminu poprawkowego/ostatniego terminu zaliczenia upłynął 

termin nie dłuższy niż 5 dni roboczych. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. 

 Z wyrazami szacunku 

        ................................. 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

 

 

Decyzja: działając na podstawie § 27 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 30 kwietnia 2019 

r. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przystąpienie do zaliczenia/egzaminu komisyjnego* w formie 

ustnej lub innej (………………………………………………………………………………………………). 
forma przeprowadzenia egzaminu komisyjnego 

 
 

 
................................................................... 

Dziekan/Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów 

 



 
 

       
 
 

§ 27 ust. 1. Na umotywowany wniosek studenta, złożony w ciągu 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku egzaminu 

poprawkowego lub ostatniego terminu zaliczenia, dziekan w uzasadnionych przypadkach może zarządzić zaliczenie komisyjne 

lub ustny egzamin komisyjny, które winny odbyć się w możliwie najkrótszym terminie; ust. 2. Komisyjne formy weryfikacji 

wymienione w ust. 1 odbywają się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji wchodzą: dziekan, względnie 

w wyjątkowych przypadkach upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora jako 

przewodniczący, osoba, która przeprowadzała poprzednią weryfikację efektów uczenia się oraz drugi specjalista z zakresu 

efektów uczenia się objętych weryfikacją; ust. 4. Dziekan może zarządzić przeprowadzenie egzaminu komisyjnego w innej 

formie niż ustna; ust. 5. Na wniosek studenta w zaliczeniu komisyjnym lub egzaminie komisyjnym może uczestniczyć 

przedstawiciel organu samorządu studenckiego, opiekun roku lub grupy ćwiczeniowej, a także rzecznik praw studenta 

i doktoranta. 
 

* niepotrzebne skreślić  

 

Data wpływu pisma................................................ 
(wypełnia dziekanat) 

 


