Warszawa, dnia:........................................

.....................................................
Imię i nazwisko
................................................................
numer albumu
.................................................................
semestr studiów/kierunek studiów

………………………………….
Numer telefonu

Do Dziekana

Wniosek o skreślenie z listy studentów
Zwracam się z prośbą o skreślenie z listy studentów z powodu rezygnacji.
Prośbę swoją motywuję................................................................................
......................................................................................................................
........................................................................................................................

Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby

..............................................
podpis

ROK AKADEMICKI 2020/2021
SEMESTR:
□ zimowy
□ letni
FILIA / WYDZIAŁ:
KIERUNEK STUDIÓW:
ROK STUDIÓW:
PŁEĆ:
□ kobieta
□ mężczyzna
POZIOM STUDIÓW:
□ pierwszego stopnia
□ drugiego stopnia
□ jednolite magisterskie
TRYB STUDIÓW:
□ stacjonarne
□ niestacjonarne
WIEK:
□ 17-25 lat
□ 26-35 lat
□ 36-45 lat
□ ponad 45 lat

DRODZY STUDENCI,
w trosce o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia pragniemy zaprosić Was do wypełnienia ankiety i
wskazania przyczyny/przyczyn rezygnacji ze studiów podjętych w Społecznej Akademii Nauk.
Proszę wskazać powody rezygnacji ze studiów (można podać wiele powodów)
Zmiana uczelni na publiczną
Zmiana uczelni na inną niepubliczną
Zmiana kierunku studiów
Odnalezienie lepszej oferty dydaktycznej
Rozczarowanie programem studiów
Rozczarowanie formą prowadzenia zajęć
Niski poziom nauczania
Kłopoty z opanowaniem materiału i/lub zaliczeniem semestru / Niezaliczenie
semestru
Brak perspektyw zawodowych po ukończeniu studiów
Złe traktowanie przez nauczycieli akademickich (na czym polegał
problem?):……………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………….…..…….
Niedostateczne wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych
Niekoleżeńskość lub brak akceptacji koleżanek/kolegów
Dyskryminacja (np. ze względu na różnice kulturowe, pochodzenie, płeć lub
orientację seksualną)
Problemy rodzinne lub zdrowotne
Problem z zapewnieniem opieki nad dziećmi
Problemy finansowe
Zmiana zainteresowań zawodowych
Zmiana planów życiowych
Zmiana miejsca zamieszkania, problem z dojazdem na uczelnię
Wyjazd za granicę
Zła obsługa w dziekanacie, nieżyczliwość lub opieszałość
Brak pomocy i wsparcia ze strony Uczelni
Zbyt wysokie opłaty za studia
Nieotrzymanie stypendium
Brak ułatwień dla osób z niepełnosprawnością
Inne (jakie?)……………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………..
Czy widzi Pan(i) możliwość powrotu i kontynuowania nauki w Społecznej
Akademii Nauk ?

Odpowiedź
X

Odpowiedź
X

Tak, widzę taką możliwość w przyszłości
Nie, nie widzę takiej możliwości
Co należałoby zrobić, aby Pan(i) pozostał(a) naszym studentem(ką)?
Poprawić jakość prowadzenia zajęć
Podwyższyć poziom wymagań
Obniżyć poziom wymagań
Zastosować bardziej elastyczne formy opłat za studia
Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza!
Społeczna Akademia Nauk

Odpowiedź
X

