
Przykładowa decyzja administracyjna dot. przyjęcia na studia cudzoziemca 

 

Kielce, ……… r. 

MNR 

 

Pan/Pani 

           

 

DECYZJA REKTORA  

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 

 

Na podstawie  art. 43 ust.3 pkt 4 i ust.4 pkt 2 oraz  art. 207 ust.1 oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1842 z późn. zm.), w związku z art. 104 § 1, 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  

Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z § 6 pkt 4) Uchwały nr 38/2016 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia 

wyższe cudzoziemców z późn. zm.  

 

 

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

przyjmuje 

Pana/Panią  .................  na I rok stacjonarnych/niestacjonarnych* studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych 

studiach magisterskich* na kierunek  ..................................................................   na Wydziale ………………………… w roku 

akademickim 2017/2018.  

 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji wobec 

uwzględnienia żądania strony w całości. 

Decyzja rektora jest ostateczna. 

Pouczenie 
 

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani* możliwość: 

1) zwrócenia się do Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o ponowne rozpatrzenie sprawy,  

albo 

2) wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.  

 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu 

terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może Pan/Pani* zrzec się prawa do wniesienia tegoż wniosku. 

Z dniem doręczenia Rektorowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna, tzn. nie będzie od niej przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, ani skarga do sądu, o jakiej mowa 

poniżej. 

 

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się za pośrednictwem Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach w termie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Opłata od skargi wynosi 200 zł. i winna być uiszczona na numer rachunku 

bankowego wskazanego na stronie internetowej Sądu. Stronie wnoszącej skargę przysługuje prawo do ubiegania się o prawo 

pomocy. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Prawo 

pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. 

 

 

 

………………………………… 

 
Otrzymują: 

1. Adresat 

2.aa. 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 


