………………………………..………………….

…………………………….

Imię i nazwisko

Miejscowość i data

__ __ __ __ __ __
Numer albumu

…………………………………
Kierunek studiów
Studia NIESTACJONARNE, rok ......, semestr ...... stopień

I* II*

rok akad. ……
……………..………………………………..……….
Adres korespondencyjny **

……………..………..
Telefon kontaktowy**

…………………………..……….
Adres e-mail**

Prodziekan ds. Kształcenia
…………………………………………………….
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
SEMESTR ZIMOWY
Proszę o umożliwienie płatności za studia w …… .ratach.
Zobowiązuję się wnosić w/w raty w terminach wg wariantu …….
Wariant I – dwie raty
Termin płatności 1 raty – 15.10. …….. r. kwota ………… zł
Termin płatności 2 raty – 15.01. …….. r. kwota ………… zł
Wariant II – trzy raty
Termin płatności 1 raty – 15.10. …… r. kwota ……….… zł
Termin płatności 2 raty – 15.11. …… r. kwota ……….… zł
Termin płatności 3 raty – 15.01. …… r. kwota ……….… zł
………………………………………..
/data i podpis studenta/
* niepotrzebne skreślić
** tylko do kontaktu w przedmiotowej sprawie

Decyzja Prodziekana:
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na dokonanie opłat za usługi edukacyjne
w ratach w podanej wysokości i terminach.

………………………………………..
data, pieczęć i podpis Prodziekana
Decyzja wydana na podstawie § 4 Zarządzenia nr 47 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania
opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach
magisterskich od roku akademickiego 2019/2020, innych opłat związanych z odbywaniem tych
studiów oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub części.

………………………………..………………….

…………………………….

Imię i nazwisko

Miejscowość i data

__ __ __ __ __ __
Numer albumu

…………………………………
Kierunek studiów
Studia NIESTACJONARNE, rok ......, semestr ...... stopień

I*

II*

rok akad. ……
……………..………………………………..……….
Adres korespondencyjny **

……………..………..
Telefon kontaktowy**

…………………………..……….
Adres e-mail**

Prodziekan ds. Kształcenia
…………………………………………………….
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
SEMESTR LETNI
Proszę o umożliwienie płatności za studia w …… .ratach.
Zobowiązuję się wnosić w/w raty w terminach wg wariantu …….
Wariant I – dwie raty
Termin płatności 1 raty – 15.03. …….. r. kwota ………… zł
Termin płatności 2 raty – 15.05. …….. r. kwota ………… zł
Wariant II – trzy raty
Termin płatności 1 raty – 15.03. …… r. kwota ……….… zł
Termin płatności 2 raty – 15.04. …… r. kwota ……….… zł
Termin płatności 3 raty – 15.05. …… r. kwota ……….… zł
………………………………………..
/data i podpis studenta/
* niepotrzebne skreślić
** tylko do kontaktu w przedmiotowej sprawie

Decyzja Prodziekana:
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na dokonanie opłat za usługi edukacyjne
w ratach w podanej wysokości i terminach.
………………………………………..
data, pieczęć i podpis Prodziekana
Decyzja wydana na podstawie § 4 Zarządzenia nr 47 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania
opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach
magisterskich od roku akademickiego 2019/2020, innych opłat związanych z odbywaniem tych
studiów oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub części.

