
Decyzja nr 2 /2016 

Dziekana 

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  

z dnia 19 listopada 2016 roku 

w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania 

procedury określania, realizacji i zaliczania różnic programowych 

obowiązujących na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w 

PWSZ w Płocku  

Działając na podstawie  § 8 ust. 2  Zarządzenia Nr 71/2016 Rektora PWSZ w 

Płocku z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad ustalania różnic 

wynikających z programów kształcenia oraz terminów ich zaliczania przez 

studentów zarządzam: § 1 

1. Wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzania procedury określania, 

realizacji i zaliczania różnic programowych obowiązujących na Wydziale Nauk 

Humanistycznych i Społecznych w PWSZ w Płocku  

2. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 stanowią następujące 

załączniki do niniejszej decyzji: 

a. Załącznik nr 1 - Wzór podania do Dziekana WNHIS w sprawie wyznaczenia 

różnic programowych  

b. Załącznik nr 2 - Wzór załącznika do podania o wyznaczenie różnic 

programowych  

c. Załącznik nr 3 - Wzór karty różnic programowych Studenta  

d. Załącznik nr 4 - Wzór karty konsultacji indywidualnych 

e. Załącznik nr 5 - Wzór podania do Dziekana WNHS o przedłużenie terminu 

zaliczenia różnic programowych  

f. Załącznik nr 6 - Wzór podania do Dziekana o uznanie ocen/y  

g. Załącznik nr 7 - Wzór protokołu zaliczeniowego różnic programowych  

§ 2 

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  

1 października 2016 r. 

Dziekan Wydziału 

Nauk Humanistycznych i Społecznych  

PWSZ w Płocku 

…………………………………………. 

                                                                          dr Ewa Chojnacka 

 

 

 

 



Załącznik 1. 

do Decyzji Nr 1Dziekana WNHS 

z dnia 19 listopada 2016 r.  

 

Wzór podania do Dziekana WNHS o wyznaczenie różnic programowych  

 

Płock, ……………… 

Imię i Nazwisko 

……………………………………….. 

Nr albumu 

…………………………………………. 

Rok, specjalność  

dr  Ewa Chojnacka  

Dziekan Wydziału Nauk 

Humanistycznych i Społecznych 

PWSZ w Płocku  

W związku z1 ……….……………………………………………………………………………… proszę o 

wyznaczenie listy różnic programowych.  Na studiach pierwszego stopnia 

realizowałem/łam2 (proszę podać kierunek i specjalność) 

…………...................……………………………………………………………………………………………        

…..…………………………………………………………………………………………………………………….. . 

Obecnie na studiach drugiego stopnia zamierzam zdobyć pełne kwalifikacje 

zawodowe na kierunku: ………………………………………………………………. specjalność: 

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

Jednocześnie zobowiązuję się do realizacji wyznaczonych różnic programowych 

poprzez3:  

o samodzielne studiowanie przedmiotu na podstawie zagadnień, literatury oraz przyjętych 

efektów kształcenia wskazanych przez wykładowców oraz udział w bezpłatnych zajęciach 

konsultacyjnych z wykładowcami odbywającymi się min. 2 razy w semestrze z każdego 

przedmiotu 

o bezpłatne zajęcia programowe z przedmiotów różnic programowych ze studentami studiów 

pierwszego stopnia  

o odpłatne zajęcia programowe realizowane w wymiarze godzin nie mniej niż 60% godzin 

ujętych w planach studiów pierwszego stopnia.   

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.                                                                                                                        

Z poważaniem, 

Decyzja Dziekana: 

 
1  wpisać właściwe: powrót po urlopie, zmianę kierunku/specjalności, przeniesienie z innej uczelni, 

przeniesienie z innego wydziału w PWSZ w Płocku, powtarzanie semestru, wznowienie studiów, podjęcie 
studiów drugiego stopnia na innym kierunku i/lub specjalności niż zrealizowane na studiach pierwszego 
stopnia,  
2 wypełnia Student , który podjął  studia drugiego stopnia na innym kierunku i/lub specjalności niż 
zrealizowane na studiach pierwszego stopnia 
3 właściwe podkreślić  

 



Załącznik 2. 

do Decyzji Nr 2 Dziekana WNHS 

z dnia 19 listopada 2016 r.  

 

Wzór załącznika do podania o wyznaczenie różnic programowych 

Płock, dnia ……………………. 

……………………………………….. 

Imię i nazwisko studenta 

………………………………………… 

specjalność, rok studiów 

 

W związku z otrzymaniem zgody na* ………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

zobowiązuję się w roku akademickim …………………….  zrealizować następujące 

różnice programowe:  

 

Lp. Nazwa przedmiotu ECTS Forma 

zaliczenia 

Tytuł/ stopień 

Imię i nazwisko 

prowadzącego 

Termin 

zaliczenia 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

 

Podpis koordynatora        Podpis studenta  

 

…………………………………      …….……………… 

*wpisać właściwe: powrót po urlopie, zmianę kierunku/specjalności, przeniesienie z innej 

uczelni, przeniesienie z innego wydziału w PWSZ w Płocku, powtarzanie semestru, wznowienie 

studiów, podjęcie studiów drugiego stopnia na innym kierunku i/lub specjalności niż zrealizowane 

na studiach pierwszego stopnia,  

 

 



Załącznik 3.  

do Decyzji Nr 2 Dziekana WNHS 

z dnia 19 listopada 2016 r.  

 

Wzór karty różnic programowych Studenta 

Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 

Kierunek studiów: ………………………………….. 

Specjalność: …………………………………………. 

Tryb studiów: …………………………………….… 

Stopień kształcenia: ………………………………… 

Rok akademicki: ……     semestr: ………………. 

Karta różnic programowych 

Imię i nazwisko: …………….…………. 

Nr albumu: …………………………….. 

Lp. Nazwa przedmiotu ECTS Wykładowca 

odpowiedzialny za 

zaliczenie 

Forma 

zaliczenia 

E/zal 

Ocena Data 

zaliczenia 

Podpis 

wykładowcy 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.        

 

Podpis Dziekana 

………………………………… 

 



Załącznik 4 

do Decyzji Nr 2 Dziekana WNHS 

z dnia 19 listopada 2016 r.  

 

Wzór karty konsultacji indywidualnych 

Karta konsultacji  

Imię i nazwisko studenta ……….……………………………………………………………………. 

Nr albumu: ……………………………………………………………………………………. 

Kierunek studiów: ……………………………………………………………………………… 

Specjalność: ………………………………………………………………………………………. 

Tryb studiów: …………………………………………………………………………………….. 

Stopień kształcenia :………………………………………………………………………………. 

Rok akademicki:…………………………………………………………………………………… 

 

Lp. Tematyka i przebieg konsultacji Data Podpis 

wykładowcy 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

  



Załącznik 5.   

do Decyzji Nr 2 Dziekana WNHS 

z dnia 19 listopada 2016 r.  

 

Wzór podania o przedłużenie terminu zaliczenia różnic programowych  

Płock, dnia ……………………………………. 

Imię i nazwisko ………………………………………… 

Nr albumu: ……………………………………….. 

Kierunek studiów: …………………………………. 

Specjalność: ……………………………………… 

Tryb studiów: stacjonarny/ niestacjonarny* 

…………………………………………………………….          

Dziekan 

Wydziału Nauk 

Humanistycznych i Społecznych                                                                                  

PWSZ w Płocku 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 

zaliczenia przedmiotów (proszę podać nazwę przedmiotu oraz nazwisko wykładowcy 

odpowiedzialnego za przedmiot): 

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

………………………………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………….. w ramach różnic programowych wyznaczonych w 

semestrze ……………………… w roku akademickim ........................... . 

Uzasadnienie: 

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

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

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

                                                                                          Z poważaniem, 

Decyzja Dziekana: 

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

…………………………………………………………………………………… 

niepotrzebne skreslić* 



Załącznik 6. 

do Decyzji Nr 2 Dziekana WNHS 

z dnia 19 listopada 2016 r.  

 

Wzór podania o uznanie ocen/y 

 

Płock, dnia ……………………………………. 

Imię i nazwisko ………………………………………… 

Nr albumu: ……………………………………….. 

Kierunek studiów: …………………………….. 

Specjalność: ……………………………………… 

Tryb studiów: stacjonarny/ niestacjonarny* 

 

…………………………………………………………….                                                                                

Dziekan 

Wydziału Nauk 

Humanistycznych i Społecznych 

PWSZ w Płocku 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o uznanie ocen(y) z przedmiotu/ przedmiotów 

zaliczonych w : ……………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(uczelnia/wydział/specjalność) 

Do podania dołączam ksero pierwszej strony indeksu oraz stron zawierających 

wpisy  z przedmiotów, których wykaz dołączam. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

                                                                                                                            

Z poważaniem, 

 

 

niepotrzebne skreslić* 



Wykaz przedmiotów:        

Lp. Nazwa przedmiotu 
przepisywanego 

Forma 
realizacji 

przedmiotu 
w/ć/k/s 

Liczba 
godzin 

punkty 

ECTS 

ocena 

 

Nazwa 

przedmiotu 

na WNHI 

Forma 
realizacji 

przedmiotu 
w/ć/k/s 

Liczba 
godzin 

ECTS 

Podpis  

wykładowcy 

uznającego 

ocenę 

1.  

       

 

 

2.  
        

                                                                                    

 

 

                                                                                                                            

Decyzja Dziekana: 

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

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

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

……………… 

 



 Strona 1 

Załącznik 7.  

Wzór protokołu zaliczeniowego różnic programowych 

 

...........................................................       

(pieczęć szkoły) 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 

 

 

WNHS/ISZ – …….. - ........../…./…..                                       

 

PROTOKÓŁ ZALICZENIA RÓŻNIC PROGRAMOWYCH 

 
Poziom studiów: ROK AKADEMICKI:  

Tryb studiów:  ROK STUDIÓW: - 

KIERUNEK:  SEMESTR: - 

SPECJALNOŚĆ:  PUNKTY ECTS: - 

Przedmiot:  

Prowadzący:  

 

Lp Nazwisko i imiona Nr albumu 

Egzamin   / Zaliczenie z oceną 

Punkty 

ECTS 

Data 

 
Podpis prowadzącego 

I termin II termin I termin II termin I termin II termin 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           
 

 


