………………………………..…….

…….………………………

Imię i nazwisko

Miejscowość i data

__ __ __ __ __ __

Numer albumu

Studia STACJONARNE , stp. ......, rok ......, semestr......
……………..………………………………..……….
Adres korespondencyjny

……………..………………………………..……….
Telefon kontaktowy*

Adres e-mail*

Dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW
Prodziekan ds. Dydaktyki
Kierunek – Żywienie Człowieka i Ocena Żywności
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Podanie o zmianę przedmiotu do wyboru
Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę przedmiotów/ przedmiotu do wyboru w semestrze
………. w roku akademickim ...................... Do realizacji zostały zatwierdzone następujące przedmioty:
Lp. Przedmiot
1.
2.
3.
Chcę realizować następujące przedmioty – według preferencji
Lp. Przedmiot

(wpisujemy tylko nowe/brakujące przedmioty i pasma) :

4.
5.
6.

Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………….……..…
………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………...

………………………….
Data i podpis

Decyzja Dziekana:
Wyrażam zgodę, przedmioty do realizacji określono w tabeli / Nie wyrażam zgody na zmianę
przedmiotu.

………………....
Data
*- informacje potrzebne do kontaktu w bieżącej sprawie, nieobowiązkowe

……..…………...............
Pieczęć i podpis

………………………………..…….

…….………………………

Imię i nazwisko

Miejscowość i data

__ __ __ __ __ __

Numer albumu

Studia STACJONARNE, stp. ......, rok ......, semestr ......
……………..………………………………..……….
Adres korespondencyjny

……………..………………………………..……….
Telefon kontaktowy*

Adres e-mail*

Dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW
Prodziekan ds. Dydaktyki
Kierunek – Dietetyka
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Podanie o zmianę przedmiotu do wyboru
Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę przedmiotów/ przedmiotu do wyboru w semestrze
………. w roku akademickim ...................... Do realizacji zostały zatwierdzone następujące przedmioty:
Lp. Przedmiot
7.
8.
9.
Chcę realizować następujące przedmioty – według preferencji
Lp. Przedmiot

(wpisujemy tylko nowe/brakujące przedmioty i pasma) :

10.
11.
12.

Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………….……..…
………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………...

………………………….
Data i podpis

Decyzja Dziekana:
Wyrażam zgodę, przedmioty do realizacji określono w tabeli / Nie wyrażam zgody na zmianę
przedmiotu.

………………....
Data

*- informacje potrzebne do kontaktu w bieżącej sprawie, nieobowiązkowe

……..…………...............
Pieczęć i podpis

………………………………..…….

…….………………………

Imię i nazwisko

Miejscowość i data

__ __ __ __ __ __

Numer albumu

Studia STACJONARNE, stopień ......, rok ......, semestr ......
……………..………………………………..……….
Adres korespondencyjny

……………..………………………………..……….
Telefon kontaktowy*

Adres e-mail*

Dr inż. Robert Zaremba
Prodziekan ds. Dydaktyki
Kierunek – Gastronomia i Hotelarstwo
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Podanie o zmianę przedmiotu do wyboru
Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę przedmiotów/ przedmiotu do wyboru w semestrze
………. w roku akademickim ...................... Do realizacji zostały zatwierdzone następujące przedmioty:
Lp. Przedmiot
13.
14.
15.
Chcę realizować następujące przedmioty – według preferencji
Lp. Przedmiot

(wpisujemy tylko nowe/brakujące przedmioty i pasma) :

16.
17.
18.

Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………….……..…
………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………...

………………………….
Data i podpis

Decyzja Dziekana:
Wyrażam zgodę, przedmioty do realizacji określono w tabeli / Nie wyrażam zgody na zmianę
przedmiotu.

………………....
Data

*- informacje potrzebne do kontaktu w bieżącej sprawie, nieobowiązkowe

……..…………...............
Pieczęć i podpis

