
*- informacje potrzebne do kontaktu w bieżącej sprawie, nieobowiązkowe 
**- niepotrzebne skreślić 

………………………………..…….    …….……………………… 

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 urlop dziekański   

 
Uprzejmie proszę o udzielenie mi urlopu dziekańskiego1) w okresie od …..…..….. do………….. 

Uzasadnienie  ..................................................................................................................................... 

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

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

 

 

 

…………………………. 
          Data i podpis 

 
  

1)
 urlop dziekański może być udzielony studentowi na wniosek studenta, raz w trakcie studiów, po zaliczeniu semestr 

 i uzyskaniu rejestracji na co najmniej trzeci semestr na studiach I stopnia, lub drugi semestr na studiach II stopnia 
 

 

 
 

 

 
 

Decyzja Dziekana 
Działając na podstawie Regulaminu Studiów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

§ 24 ust. 2 pkt 1, udzielam urlopu dziekańskiego w okresie od ………………… do …………………. 

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

Data         Pieczęć i podpis 



*- informacje potrzebne do kontaktu w bieżącej sprawie, nieobowiązkowe 
**- niepotrzebne skreślić 

………………………………..…….    …….……………………… 

Imię i nazwisko          Miejscowość i data 
 
___  ___  ___  ___  ___  ___ 

Numer albumu 
 

Studia NIESTACJONARNE, stopień ......, rok ......, semestr ...... 
 

……………..………………………………..………. 
Adres korespondencyjny 
 

……………..………………………………..………. 
Telefon kontaktowy*  Adres e-mail* 

 

Dr inż. Robert Zaremba 

Prodziekan ds. Dydaktyki  

Kierunek – Żywienie Człowieka i Ocena Żywności 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

 

 

Podanie o urlop dziekański   

 
 Uprzejmie proszę o udzielenie mi urlopu okolicznościowego1) w okresie  

od …………....… do…………..….. 

Uzasadnienie  ..................................................................................................................................... 

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

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

 

 

 

…………………………. 
          Data i podpis 

 
  

1)
 urlop dziekański może być udzielony studentowi na wniosek studenta, raz w trakcie studiów, po zaliczeniu semestr 

 i uzyskaniu rejestracji na co najmniej trzeci semestr na studiach I stopnia, lub drugi semestr na studiach II stopnia 
 

 
 

 

 
 

Decyzja Dziekana 
Działając na podstawie Regulaminu Studiów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

§ 24 ust. 2 pkt 1, udzielam urlopu dziekańskiego w okresie od ………………… do …………………. 

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

Data         Pieczęć i podpis 



*- informacje potrzebne do kontaktu w bieżącej sprawie, nieobowiązkowe 
**- niepotrzebne skreślić 

………………………………..…….    …….……………………… 

Imię i nazwisko          Miejscowość i data 
 
__  __  __  __  __  __ 

Numer albumu 
 

Studia STACJONARNE / NIESTACJONARNE
**

, 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 urlop dziekański   

 
Uprzejmie proszę o udzielenie mi urlopu dziekańskiego1) w okresie od …..…..….. do………….. 

Uzasadnienie  ..................................................................................................................................... 

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

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

 

 

 

…………………………. 
          Data i podpis 

 
  

1)
 urlop dziekański może być udzielony studentowi na wniosek studenta, raz w trakcie studiów, po zaliczeniu semestr 

 i uzyskaniu rejestracji na co najmniej trzeci semestr na studiach I stopnia, lub drugi semestr na studiach II stopnia 
 

 

 
 

 

 
 

Decyzja Dziekana 
Działając na podstawie Regulaminu Studiów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

§ 24 ust. 2 pkt 1, udzielam urlopu dziekańskiego w okresie od ………………… do …………………. 

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

Data         Pieczęć i podpis 



*- informacje potrzebne do kontaktu w bieżącej sprawie, nieobowiązkowe 
**- niepotrzebne skreślić 

………………………………..…….    …….……………………… 

Imię i nazwisko          Miejscowość i data 
 
__  __  __  __  __  __ 

Numer albumu 
 

Studia STACJONARNE / NIESTACJONARNE
**

, 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 urlop dziekański   

 
Uprzejmie proszę o udzielenie mi urlopu dziekańskiego1) w okresie od …..…..….. do………….. 

Uzasadnienie  ..................................................................................................................................... 

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

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

 

 

 

…………………………. 
          Data i podpis 

 
  

1)
 urlop dziekański może być udzielony studentowi na wniosek studenta, raz w trakcie studiów, po zaliczeniu semestr 

 i uzyskaniu rejestracji na co najmniej trzeci semestr na studiach I stopnia, lub drugi semestr na studiach II stopnia 
 

 

 
 

 

 
 

Decyzja Dziekana 
Działając na podstawie Regulaminu Studiów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

§ 24 ust. 2 pkt 1, udzielam urlopu dziekańskiego w okresie od ………………… do …………………. 

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

Data         Pieczęć i podpis 

 


