………………. ……………………
(miejscowość i data)
.................................................................... …………
(Imię i nazwisko)
student/studentka ……………………… semestru/roku
na kierunku / specjalność…………………………….
………………………………………………… ………
(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego)
nr albumu .............. nr ew. PESEL ……………….

Dziekan Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego

Wniosek o stwierdzenie prawa
do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat
Wnoszę o stwierdzenie prawa:
1. do kształcenia w Uniwersytecie Łódzkim bez wnoszenia opłat na pierwszym roku studiów
stacjonarnych na kierunku .............................................................................., stanowiącym
(nazwa kierunku studiów)
dla mnie drugi kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, o którym mowa w art. 170a ust. 3
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.);*
2. do kontynuowania w Uniwersytecie Łódzkim bez wnoszenia opłat studiów stacjonarnych na kierunku
.......................................................... , stanowiącym dla mnie drugi kierunek studiów
(nazwa kierunku studiów)
stacjonarnych w uczelni publicznej, o którym mowa w art. 170a ust.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.), na ...................... roku studiów;*
3. do korzystania w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim ………………….……. bez wnoszenia
opłat – w ramach dodatkowego limitu punktów ECTS, o którym mowa w art. 170a ust. 2 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.) oraz w § 1 ust. 3
uchwały Senatu UŁ nr 457 z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad odpłatności za zajęcia
dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim z następujących zajęć:*
Nazwa przedmiotu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...............................................
(podpis studenta)
 niepotrzebne skreślić

Punkty ECTS



Dziekan Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego

………………. ………………
(miejscowość i data)

.................................................................... …………
(Imię i nazwisko)
student/studentka …………. semestru/roku
na kierunku/ specjalność…………..……………….. ,
…………………………………………………
(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego)

nr albumu ..............

DECYZJA
Na podstawie art. 170a ust. 8 i art. 207 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
stwierdzam prawo/ stwierdzam brak uprawnienia Pana/Pani ……............................................................
(imię i nazwisko studenta)

do korzystania w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim ……………………. bez wnoszenia
opłat - w ramach dodatkowego limitu punktów ECTS, o którym mowa w art. 170a ust. 2 ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.)
z następujących zajęć:
Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo zwrócenia się do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w
terminie 14 dni od jej doręczenia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek wnosi się za
pośrednictwem podmiotu, który z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego niniejszą decyzję wydał.

Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
..............................................
(podpis i pieczątka upoważnionego do wydania decyzji)

