
 
 

       
 
 

ODW 
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* 

 

 

 

ODWOŁANIE 

Uprzejmie proszę o uchylenie decyzji o skreśleniu z listy studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych* 

roku ............. Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego z dnia ........................... 

Powodem skreślenia było niezłożenia w terminie pracy dyplomowej/nieuzyskanie zaliczenia semestru 

lub roku w określonym terminie/niewniesienie opłaty związanej z odbywaniem studiów/brak udziału 

w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z obowiązującym go programem 

studiów z wyłączeniem wykładów* 

 

UZASADNIENIE 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Z wyrazami szacunku 

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

* niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

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

r. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przyznanie indywidualnej organizacji studiów. 
 

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

Dziekan/Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów 
 

§ 30 ust. 1. Student, który został skreślony z listy studentów po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów pierwszego 

stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub co najmniej pierwszego semestru studiów drugiego stopnia, może wznowić 

studia po przerwie nie dłuższej niż 3 lata, licząc od dnia zakończenia niezaliczonego semestru; ust. 2. Student, dla którego 

jedyną przyczyną skreślenia z listy studentów było niezłożenie pracy dyplomowej w regulaminowym terminie, może zwrócić 

się do dziekana o wznowienie studiów na ostatnim semestrze w celu ukończenia i złożenia pracy dyplomowej oraz przystąpienia 

do egzaminu dyplomowego, jeśli od daty skreślenia upłynęło nie więcej niż 3 lata; ust. 5. Wznowienie studiów jest niemożliwe 

w przypadku, gdy w Uczelni nie jest już prowadzony dany kierunek studiów; ust. 6. W przypadku, gdy dany poziom, forma, 

profil lub specjalność studiów nie jest już prowadzona, wznowienie studiów jest możliwe jedynie w ramach programu studiów, 



 
 

       
 
 

który jest prowadzony na danym cyklu; ust. 7. Student, który wznawia studia zostaje wpisany na semestr nie późniejszy, niż 

następujący po ostatnim semestrze, który student zaliczył przed skreśleniem z listy studentów, przy czym semestrów, na które 

dokonany został wpis warunkowy, nie uznaje się za semestry zaliczone; ust. 9. Osoba, która została skreślona z listy studentów 

wskutek prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, może ubiegać się o wznowienie studiów na określonym kierunku 

i roku studiów w okresie do roku od momentu, gdy kara uległa zatarciu; ust. 10. Student może wznowić studia tylko raz. 

W szczególnych przypadkach rektor może podjąć decyzję o kolejnym wznowieniu studiów; ust. 11. Decyzja w sprawie 

wznowienia studiów uwzględnia dotychczasowy przebieg studiów. 
 

* niepotrzebne skreślić  

 

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

 


