
IMIĘ I NAZWISKO
ULICA I NR DOMU
KOD POCZT., MIEJSCOWOŚĆ
NR TELEFONU
E-MAIL
NR INDEKSU

TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
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data

WAŻNE TERMINY:

Państwa nazwiska zamieszczone będą na karteczkach na krzesłach w kolejności alfabetycznej. Prosimy w żadnym wypadku 
NIE ZAMIENIAĆ SIĘ MIEJSCAMI, aby nie powodować zamieszania przy wręczaniu kart absolutoryjnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Rektoracie, tel. 65/529 35 20, rektorat@wsh-leszno.pl

Przed uroczystością odbędzie się próba. Prosimy o przybycie pół godziny wcześniej.

DEKLARACJE ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!!!

d) 60 zł - komplet (film + zdjęcia)
c) 35 zł - zdjęcia z absolutorium na płycie DVD

do 18 maja 2019 r. - uiszczenie opłat związanych z udziałem w Absolutorium w wys. 95 zł w Kwesturze WSH lub na 
indywidualne konto studenta z dopiskiem ABSOLUTORIUM (zakup biretów, wypożyczenie tóg, wykonanie kart absolutoryjnych, 
zaproszeń) oraz zadeklarowanej kwoty za zdjęcia i/lub film.

Filmy i zdjęcia będzie można odbierać w Rektoracie najwcześniej miesiąc po uroczystości; opłata do dnia 18.05.2019 r.

do 31 maja 2019 r. - dostarczenie do Rektoratu zdjęcia do karty absolutoryjnej o wym. 45 x 65 mm (jeśli nie zostało już 
wcześniej złożone łącznie ze zdjęciami do dyplomu w Dziekanacie).

Birety oraz zaproszenia można odbierać w Rektoracie od 1.06.2019 r. - 28.06.2019 r. od wtorku do soboty 
w godz. 7.00-15.00 (2 zaproszenia dla 1 osoby).

POWYŻSZE TERMINY SĄ OSTATECZNE!!!

Togi wypożyczane będą w szatni auli Auditorium Maximum w dniu Absolutorium od godz. 8.00. Po uroczystości należy je 
niezwłocznie zwrócić! 

Deklarując udział w Absolutorium, zobowiązuję się niniejszym do wpłaty do dnia 18 maja 2019 roku opłaty absolutoryjnej 
w wys. 95 zł w Kwesturze WSH lub na indywidualne konto studenta z dopiskiem ABSOLUTORIUM oraz zadeklarowanej kwoty 
za film i/lub zdjęcia. Powyższe zobowiązanie nie zwalnia mnie z uiszczenia opłaty w przypadku rezygnacji z udziału w Absolutorium po ww. 
terminie.
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Warunkiem udziału w Absolutorium jest zaliczenie sesji. Osoby, które tego warunku nie dotrzymają, będą skreślane 
z listy uczestników Absolutorium.

Absolutorium to uroczyste zakończenie studiów, podczas którego - w obecności zaproszonych gości - wręczane są 
przez Dziekana Wydziału karty absolutoryjne. Uroczystość ma podniosły charakter. Uświetniona jest przemówieniami, 

wręczaniem nagród za najlepsze wyniki studiów oraz pracę społeczną na rzecz Uczelni. 

Informacje dodatkowe dla Uczestników Absolutorium (tę część należy odciąć i zachować)!!!

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w celu umieszczenia ich na karcie absolutoryjnej.

� � �

do 18 maja 2019 r. - złożenie deklaracji w Kwesturze WSH.  

Deklaruję udział w uroczystym zakończeniu studiów w dniu 29 czerwca 2019 roku w auli Auditorium Maximum i zobowiązuję się do 
poniesienia następujących kosztów (proszę o postawienie znaku X przy wybranym wariancie): 

Uroczyste Absolutorium odbędzie się w sobotę 29 czerwca 2019 r. w auli Auditorium Maximum, przy ulicy Krótkiej 4.

b) 35 zł - film z absolutorium na płycie DVD
a) 95 zł - udział w absolutorium 

podpis

Prosimy o zwrot wypełnionej górnej części ankiety do dnia 18 maja 2019 r.

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
Wydział Nauk Społecznych

Kierunek: �����������������������������
Specjalność: ������������������������������������������������.

Studia stacjonarne / niestacjonarne I / II stopnia (zakreśl prawidłowe)

*Prosimy o czytelne wypełnienie, podając adres korespondencyjny


