
 WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 

1 
 

 

 

 

PROCEDURA 16 

 

 

 

SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 

2 
 

1. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura obejmuje Dziekana jednostki organizacyjnej, Prodziekana ds. 

studenckich, Kierownika jednostki organizacyjnej. 

 

2. TERMINOLOGIA 

Skreślenie studenta – wykluczenie z listy osób studiujących na danym kierunku, 

połączone z pozbawieniem praw wynikających ze statusu studenta. 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Dziekan jednostki organizacyjnej, Prodziekan ds. studenckich, Kierownik jednostki 

organizacyjnej. 

 

4. TERMIN REALIZACJI 

4.1. Procedura skreślenia studenta z listy studentów rozpoczyna się od pisemnego 

poinformowania go o przewidywanym skreśleniu i wyznaczenia terminu, w jakim 

student może wyjaśnić zaistniałą sytuację.  

4.2. Po upływie wyznaczonego terminu dziekan podejmuje decyzję w sprawie 

skreślenia studenta z listy studentów. 

 

5. OPIS PROCEDURY 

5.1. Dziekan na podstawie decyzji administracyjnej skreśla studenta z listy 

studentów, w przypadku: 

- niepodjęcia studiów, 

- rezygnacji ze studiów, 

- niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, 

- ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni. 

 

5.2. Dziekan stwierdza fakt niepodjęcia studiów w przypadku, gdy student: 

- nie złożył ślubowania akademickiego w terminie wyznaczonym przez dziekana, 

- nie złożył w terminie wyznaczonym przez dziekana indeksu i karty okresowych 

osiągnięć w celu uzyskania wpisu na kolejny semestr/rok studiów, 

- po powrocie z urlopu od zajęć nie zgłosił się do dziekanatu w celu uzyskania 

stosownego wpisu w indeksie w terminie wyznaczonym przez dziekana, 

- nie podpisał umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi 

edukacyjne. 

 

5.3.Student może zrezygnować ze studiów. Rezygnacja powinna mieć formę 

pisemną i powinna niezwłocznie być złożona na ręce dziekana Wydziału 

prowadzącego kształcenie.  

 

5.4. Dziekan na podstawie decyzji administracyjnej może skreślić studenta z listy 

studentów, w przypadku: 
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- stwierdzenia braku postępów w nauce, 

- nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie, 

- niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.   

 

5.5.Dziekan stwierdza brak postępów w nauce w przypadku, gdy stopień realizacji    

planu studiów wyklucza możliwość zaliczenia semestru lub roku studiów, zwłaszcza 

w przypadku nieobecności studenta na zajęciach w wymiarze przekraczającym  

możliwość ich odrobienia, bądź niezaliczenia przedmiotów obowiązkowych. 

Od decyzji, o których mowa w ust. 5.1.i 5.4., przysługuje studentowi prawo odwołania 

się do rektora w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Decyzja rektora jest ostateczna. 

Osoba skreślona z listy studentów ma obowiązek rozliczenia się z uczelnią,  

w szczególności uiścić zaległe opłaty i złożyć w dziekanacie odpowiedniego 

Wydziału kartę obiegową. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Regulamin studiów. 

Załącznik 1 – Decyzja Dziekana/ wszczęcie procedury skreślenia.  

Załącznik 2 – Decyzja Dziekana/ skreślenie z listy studentów. 
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Załącznik 1                                                                                                                                       DNiSS druk  

nr … 
…/.../20.. rok 

 
 

Pan/i 

… 
(imię i nazwisko)  

ul. … 
(adres) 
… 
(numer  albumu) 

 
 
 

 
D E C Y Z J A  …/20../20..P 

 
 

Dziekana  Wydziału Nauk o Zdrowiu 
 

Działając na podstawie Regulaminu Studiów Akademii Techniczno-Humanistycznej informuję, 

iż z dniem …/…/20… r. wszczynam procedurę skreślenia Pana/i z listy studentów studentów  

z powodu: niepodjęcia studiów/ rezygnacji ze studiów/niezłożenia w terminie pracy dyplomowej 

lub egzaminu dyplomowego/ ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni/ stwierdzenia braku 

postępów w nauce/ nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie/ 

niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów* studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych* 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu – kierunek Pielęgniarstwo/Ratownictwo medyczne* w roku 

akademickim 20… /20… . 

 
 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z Regulaminem Studiów:  
-  § 28, pkt. 1, ust. 1 - 4 Dziekan na podstawie decyzji administracyjnej może skreślić studenta z listy  studentów w przypadku: niepodjęcia 
studiów, rezygnacji ze studiów, niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, ukarania karą dyscyplinarną 
wydalenia z uczelni.*  
- § 28, pkt. 4, ust. 1 - 4 Dziekan na podstawie decyzji administracyjnej może skreślić studenta z listy  studentów, w przypadku:  stwierdzenia 

braku postępów w nauce, nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie, niewniesienia opłat związanych z odbywaniem 
studiów.* 
- § 28, pkt. 6 Procedura skreślenia studenta z listy studentów rozpoczyna się od pisemnego poinformowania go  
o przewidywanym skreśleniu i wyznaczenia terminu, w jakim student może wyjaśnić zaistniałą sytuację. Po upływie wyznaczonego terminu 
dziekan podejmuje decyzję w sprawie skreślenia studenta z listy studentów. 
- § 29, pkt.1 Student, który został skreślony z listy studentów z powodu niezaliczenia pierwszego okresu rozliczeniowego, może być 
ponownie przyjęty na studia wyłącznie według ogólnych zasad rekrutacji. 
 
Pouczenie: 
Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Dziekana Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  
w nieprzekraczalnym terminie  14 dni od daty otrzymania decyzji.  
 
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2 
 

DNiSS druk  nr … 
…/.../20.. rok 

 
 
 

Pan/i 

… 
(imię i nazwisko)  

ul. … 
(adres) 
… 
(numer  albumu) 

 
 
 

 
D E C Y Z J A  …/20../20..P 

 
 

Dziekana  Wydziału Nauk o Zdrowiu 
 

Działając na podstawie Regulaminu Studiów Akademii Techniczno-Humanistycznej informuję, 

 iż z dniem … /… /20.. r. skreślam Pana/ią z listy studentów z powodu: niepodjęcia studiów/ 

rezygnacji ze studiów/niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego/ 

ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni/ stwierdzenia braku postępów  

w nauce/ nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie/ niewniesienia opłat 

związanych z odbywaniem studiów* studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych* na Wydziale Nauk  

o Zdrowiu – kierunek Pielęgniarstwo/Ratownictwo medyczne* w roku akademickim 20… /20… . 

 

 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z Regulaminem Studiów:  
-  § 28, pkt. 1, ust. 1 - 4 Dziekan na podstawie decyzji administracyjnej może skreślić studenta z listy  studentów w przypadku: niepodjęcia 
studiów, rezygnacji ze studiów, niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, ukarania karą dyscyplinarną 
wydalenia z uczelni.*  
- § 28, pkt. 4, ust. 1 - 4 Dziekan na podstawie decyzji administracyjnej może skreślić studenta z listy  studentów, w przypadku:  stwierdzenia 

braku postępów w nauce, nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie, niewniesienia opłat związanych z odbywaniem 
studiów.* 
- § 28, pkt. 6 Procedura skreślenia studenta z listy studentów rozpoczyna się od pisemnego poinformowania go  
o przewidywanym skreśleniu i wyznaczenia terminu, w jakim student może wyjaśnić zaistniałą sytuację. Po upływie wyznaczonego terminu 
dziekan podejmuje decyzję w sprawie skreślenia studenta z listy studentów. 
- § 29, pkt.1 Student, który został skreślony z listy studentów z powodu niezaliczenia pierwszego okresu rozliczeniowego, może być 
ponownie przyjęty na studia wyłącznie według ogólnych zasad rekrutacji. 
 
Pouczenie: 
Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Dziekana Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  
w nieprzekraczalnym terminie  14 dni od daty otrzymania decyzji.  
 
* niepotrzebne skreślić  


