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                Załącznik do Formularza rekrutacyjnego 
 

Zgoda na realizację stażu  
w ramach projektu pn.:  „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” 

 

Imię i nazwisko studenta: 

 
 
 

Kierunek i rok studiów:  

Temat pracy magisterskiej: 
 
 
 

Nazwa Jednostki Organizacyjnej, w której 
jest realizowana praca magisterska:  

 

Realizacja stażu w terminie: 
od ………/……………/2022 r. do ………/…………/2022 r. 

(nie później niż do 31.08.2022 r.) 

 
      
 Zgadzam się /nie zgadzam się na realizację stażu* 

 

 

  …………………………………………………………………………………  

Data i czytelny podpis Kierownika pracy dyplomowej 

  

* niepotrzebne skreślić  

 

Oświadczenia studenta: 

Zgodnie z Regulaminem Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku oświadczam, że przyjmuję do wiadomości następujące zapisy: 
 
„Student obowiązany jest do obowiązkowego uczestniczenia we wszystkich formach zajęć dydaktycznych 
wynikających z planu zajęć danego kierunku, wypełniania obowiązków dydaktycznych zgodnie z planem, 
programem studiów i Regulaminem studiów, w tym terminowego uzyskiwania zaliczeń i zdawania 
egzaminów oraz odbywania praktyk zawodowych.” 

 

 

         ……………………………………………………………………………  

                       Data i czytelny podpis studenta  
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„Studenta skreśla się z listy studentów w przypadku niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu 
dyplomowego” 

 

     ……………………………………………………………………………  

                 Data i czytelny podpis studenta 

 
„Na kierunku studiów lub specjalności, na którym obowiązuje wymóg złożenia pracy magisterskiej lub 
licencjackiej, student jest obowiązany obronić pracę magisterską lub licencjacką nie później niż do 10 lipca. 
Student ma obowiązek dostarczyć pracę, podpisaną przez jej kierownika/promotora, nie później niż 
2 tygodnie przed terminem obrony.” 
 
 

   ……………………………………………………………………………  

               Data i czytelny podpis studenta 

 

„Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy 
magisterskiej lub licencjackiej w przypadku realizacji stażu studenckiego.” 
 
„Termin złożenia pracy w w/w przypadku może być przesunięty najpóźniej do 15 września danego roku.” 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do złożenia w Dziekanacie w/w wniosku do 10 lipca (wniosek złożony przez 
studenta musi zawierać podpis kierownika pracy dyplomowej). 
 
 
 

……………………………………………………………………………  

              Data i czytelny podpis studenta 

 
„W wypadku przedłużenia terminu złożenia pracy magisterskiej egzamin magisterski lub licencjacki powinien 
odbyć się w terminie do dnia 30 września.” (zapis dotyczy również obrony pracy magisterskiej). 

 

 

……………………………………………………………………………  

               Data i czytelny podpis studenta 

 
 
 
Dokument należy wydrukować i podpisać w 4 egzemplarzach (2 egzemplarze dostarczyć wraz 
z formularzem rekrutacyjnym, 1 egzemplarz otrzymuje kierownik pracy dyplomowej, 1 egzemplarz 
otrzymuje student). 


