Załącznik Nr 23 do zarządzenia Nr 24 /2010.
Rektora WUM z dnia 10. 03. 2010 r.
/papier firmowy Dziekana/

Warszawa, dnia …………………...
Pan/i
…………………….………………………………
ul. …………………………………………………
…………………………………………………….

DECYZJA nr ……………
Na podstawie art. 104 oraz 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 171 ust. 3 i art. 207
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.
zm.) oraz na podstawie § 11 Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
stanowiącego załącznik do uchwały nr 22/2007 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, po rozpoznaniu Pani/Pana podania z dnia ……………... w sprawie przeniesienia na
Warszawski Uniwersytet

Medyczny z ………………………………,

z kierunku …………………

specjalności ……… prowadzonego w/na /nazwa jednostki prowadzącej zajęcia/ ………,
przyjmuję Pana/Panią … na … rok … semestr studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych,
jednolitych magisterskich/pierwszego stopnia/drugiego stopnia, w roku akademickim … / …,
na kierunek …, specjalność …, na /nazwa wydziału/… Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.
Jednocześnie zobowiązuję Pana/Panią do uzupełnienia różnic programowych w postaci ………………
w terminie do dnia ….
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia
decyzji wobec uwzględnienia żądania strony w całości.
POUCZENIE
W myśl art. 207 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym do decyzji podjętych przez organy uczelni w indywidualnych
sprawach studentów, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu
decyzji do sądu administracyjnego.
Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji przysługuje
odwołanie do Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, złożone za pośrednictwem Dziekana /nazwa
Wydziału/………, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie należy złożyć w …………… lub przesłać pod wskazany adres z zachowaniem ww. terminu.

………..………………………..……………..
podpis i pieczęć Dziekana
Otrzymują:
1. Adresat;
2. a/a.

ul. ….

