………………………………..…….

…….………………………

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 przedłużenie terminu składania pracy magisterskiej
Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu składania pracy magisterskiej.
Planowany termin to ……….………. Proszę o przedłużenie terminu do dnia …..…….………
Zostały

już

napisane

(zrealizowane)

następujące

rozdziały

(etapy)

pracy:

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

………………………….
Data i podpis

Opinia opiekuna pracy o stopniu zaawansowania pracy i możliwości ukończenia pracy
we wnioskowanym terminie:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...……………………………………………

……………………………….
Data i podpis Promotora

Decyzja Dziekana:
Działając na podstawie Regulaminu Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie § 27 ust. 2 wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy
magisterskiej do dnia ………………….

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

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

………………………………..…….

…….………………………

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 przedłużenie terminu składania pracy magisterskiej
Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu składania pracy magisterskiej.
Planowany termin to ……….………. Proszę o przedłużenie terminu do dnia …..…….………
Zostały

już

napisane

(zrealizowane)

następujące

rozdziały

(etapy)

pracy:

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

………………………….
Data i podpis

Opinia opiekuna pracy o stopniu zaawansowania pracy i możliwości ukończenia pracy
we wnioskowanym terminie:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...……………………………………………

……………………………….
Data i podpis Promotora

Decyzja Dziekana:
Działając na podstawie Regulaminu Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie § 27 ust. 2 wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy
magisterskiej do dnia ………………….

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

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

………………………………..…….

…….………………………

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 przedłużenie terminu składania pracy magisterskiej
Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu składania pracy magisterskiej.
Planowany termin to ……….………. Proszę o przedłużenie terminu do dnia …..…….………
Zostały

już

napisane

(zrealizowane)

następujące

rozdziały

(etapy)

pracy:

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

………………………….
Data i podpis

Opinia opiekuna pracy o stopniu zaawansowania pracy i możliwości ukończenia pracy
we wnioskowanym terminie:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...……………………………………………

……………………………….
Data i podpis Promotora

Decyzja Dziekana:
Działając na podstawie Regulaminu Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie § 27 ust. 2 wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy
magisterskiej do dnia ………………….

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

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

………………………………..…….

…….………………………

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 przedłużenie terminu składania pracy magisterskiej
Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu składania pracy magisterskiej.
Planowany termin to ……….………. Proszę o przedłużenie terminu do dnia …..…….………
Zostały

już

napisane

(zrealizowane)

następujące

rozdziały

(etapy)

pracy:

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

………………………….
Data i podpis

Opinia opiekuna pracy o stopniu zaawansowania pracy i możliwości ukończenia pracy
we wnioskowanym terminie:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...……………………………………………

……………………………….
Data i podpis Promotora

Decyzja Dziekana:
Działając na podstawie Regulaminu Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie § 27 ust. 2 wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy
magisterskiej do dnia ………………….

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

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

