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OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WPISÓW ORAZ SKŁADANIA PODAŃ              

W SPRAWACH STUDENCKICH - SEMESTR ZIMOWY, ROK AKADEMICKI 

2020/2021 

 

  W związku z aktualną sytuacją związaną z ogłoszeniem na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wprowadza się możliwość składania 

podań o wpis na semestr zawierających plan semestralny oraz wniosków 

dotyczących spraw studenckich drogą elektroniczną. Powyższe nie dotyczy 

podań o wznowienie studiów tzw. reaktywacja, rezygnacji ze studiów oraz 

zmiany uczelni, wydziału, kierunku lub formy studiów. Warunkiem 

przeprowadzenia wpisów i rozpatrywania podań jest wysłanie dokumentów  

ze skrzynki pocztowej zarejestrowanej w domenie AGH.  Przed wysłaniem 

podania w formie elektronicznej należy dokładnie sprawdzić poprawność danych 

gdyż błędne dokumenty nie będą rozpatrywane. Podania elektroniczne należy 

wysyłać na adres e-mail: wmndziekanat@agh.edu.pl z zawartą informacją  czego 

dotyczy sprawa oraz podanym numerem albumu (np. proszę o wpis na semestr 

VII w roku akademickim 2020/2021, Jan Kowalski, numer albumu 111222).           

W przypadku składania podań o wpis z deficytem punktów wymagane jest 

również podanie o powtarzanie przedmiotu (tylko dla przedmiotów odrabianych 

w semestrze zimowym). 

W temacie wiadomości należy bezwzględnie wpisać w zachowanej kolejności: 

Kierunek studiów, stopień studiów (I lub II), Nazwisko i Imię. Będą rozpatrywane 

podania wysyłane tylko z domeny AGH.  
 

STUDENT MA OBOWIĄZEK WPISAĆ SIĘ NA SEMESTR DO DNIA 9 

PAŹDZIERNIKA 2020 R. PO TYM TERMINIE PODANIA NIE BĘDĄ 

ROZPATRYWANE 

 

  Termin złożenia podań dotyczących opłat (rozłożenia na raty, umorzenia), 

przepisania oceny, reaktywacji, przeniesienia mija w dniu 30 września 2020 r.      

 Ponadto przypominamy o uregulowaniu wszystkich zaległych płatności    

za powtarzane przedmioty w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, 

gdyż brak uiszczenia zaległej opłaty skutkować będzie skreśleniem z listy 

studentów.  
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  Informujemy, iż na stronie WMN znajdują się aktualne wzory podań,  m.in. 

podanie o wpis zawierające uproszczony plan semestralny. Prosimy                              

o modyfikację wzorów według własnych potrzeb i usuwanie istniejących 

wskazówek. Podania powinny być estetyczne i czytelne.  

  W dalszym ciągu pozostanie możliwość osobistego stawiennictwa                 

w dziekanacie lub wysłanie podań pocztą tradycyjną. Jednakże w przypadku 

osobistego załatwiania sprawy należy bezwzględnie zachować wszystkie wymogi 

sanitarne, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Metali 

Nieżelaznych oraz w ogłoszeniach wywieszonych w budynku. W celu 

zapewnienia Państwu oraz pracownikom AGH bezpieczeństwa, prosimy aby 

forma kontaktu osobistego była ograniczona do minimum. Większość spraw 

możecie Państwo załatwić w formie telefonicznej lub mailowej. 

Wszystkie wysłane przez Państwa zapytania indywidualne do pracowników 

dziekanatu na adresy służbowe również powinny być dokonywane ze skrzynek 

mailowych zarejestrowanych w domenie AGH. Osoby, które do tej pory                

nie założyły takiej skrzynki mailowej, proszone są o zapoznanie się z procedurą 

zamieszczoną na stronie internetowej UCI AGH. 

 

 

Uwaga! 

Chęć uzyskania zaświadczenia można zgłosić za pomocą skrzynki mailowej 

zarejestrowanej w domenie Uczelni. Wszelkie zapytania drogą mailową do 

pracowników dziekanatu oraz składanie podań również jest dozwolone jedynie 

z maila zarejestrowanego w domenie AGH. 


