POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Zarządzenie nr 61 /2021
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 7 lipca 2021 r.
w sprawie ujednolicenia w Politechnice Warszawskiej wzorów niektórych formularzy
stosowanych w procesie kształcenia
Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) zarządza się,
co następuje:
§1
1. Ustala się jednolite, do stosowania w Politechnice Warszawskiej, wzory niektórych
formularzy związanych z procesem kształcenia.
2. Wykaz formularzy, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
3. Wzory formularzy w języku polskim i w języku angielskim, o których mowa w ust. 1,
zatwierdzone przez Prorektora ds. Studiów udostępniane są na stronach internetowych:
1) Biura ds. Przyjęć na Studia - https://www.ca.pw.edu.pl/Kanclerz/Z-ca-Kanclerza-ds.Dzialan-Podst/Biuro-ds.-Przyjec-na-Studia
2) Działu ds. Studiów - www.dss.pw.edu.pl
3) Działu Ewidencji Studentów - www.ca.pw.edu.pl/index.php/Kanclerz/Z-ca-Kanclerzads.-Dzialan-Podst/Dzial-Ewidencji-Studentow-Sekretariat-Szkoly
4) Centrum Współpracy Międzynarodowej - https://www.students.pw.edu.pl/
4. Jednostki wskazane w ust. 3 są odpowiedzialne za bieżące aktualizowanie wzorów
formularzy na swoich stronach internetowych oraz w systemie USOS, o ile są tam
stosowane.
§2
Traci moc zarządzenie nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 września
2016 r. w sprawie dokumentacji procesu kształcenia na studiach prowadzonych wspólnie
przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji procesu kształcenia
studentów cudzoziemców studiujących w języku angielskim.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

Załącznik do zarządzenia nr 61 /2021 Rektora PW

Wykaz niektórych formularzy związanych z procesem kształcenia do stosowania
w Politechnice Warszawskiej wraz ze wskazaniem jednostki udostępniającej

l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jednostka
udostępniająca
„Wykaz nadawanych tytułów zawodowych dla kierunku (ów) i specjalności
DSS
w języku polskim i w tłumaczeniu na język angielski”
„Wykaz nadawanych tytułów zawodowych dla kierunku (ów) i specjalności
DSS
w języku polskim i w tłumaczeniu na język angielski dla studiów wspólnych”
wzór ankiety osobowej dla obywateli polskich
BPS
wzór ankiety osobowej dla cudzoziemców
CWM
wzór ankiety - dane dyplomanta
DES
wzór upoważnienia do odbioru dokumentów przez osoby trzecie
DES
wzór karty obiegowej
DES
wzór wniosku i rozstrzygnięcia w sprawie wznowienia studiów
DSS
wzór wniosku i rozstrzygnięcia w sprawie przeniesienia w ramach uczelni
DSS
wzór wniosku i rozstrzygnięcia w sprawie przyjęcia na studia przez
BPS
przeniesienie z innej uczelni
wzór wniosku i rozstrzygnięcia w sprawie udzielenia urlopu
DSS
okolicznościowego/nieuwarunkowanego.

Nazwa formularza

wzór wniosku studenta pierwszego stopnia o przedłużenie terminu
przedstawienia decyzji właściwego kuratora oświaty o uznaniu świadectwa
lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, za potwierdzające w Rzeczypospolitej
Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcia na studia wyższe,

CWM

