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Formularz statusu uczestnika - Absolutorium 2020 

 

W obliczu wciąż trwającej pandemii COVID-19, przeprowadzenie uroczystości 

absolutoryjnych 2020 stało się niemożliwe. Poniżej przedstawiamy rozwiązania, na które mogą 

się Państwo zdecydować.  

 

Prosimy wybrać i zaznaczyć 1 z 3 opcji poniżej.  

 

𐝇 1. Oświadczam, iż rezygnuję z fizycznego udziału w uroczystości absolutoryjnej 2020 

i proszę o udzielenie mi absolutorium w formie korespondencyjnej.  

 

Dzięki temu, mimo iż kończy Pan/Pani studia w tak trudnym dla nas wszystkich czasie, otrzyma 

Pan/Pani wyjątkowe pamiątki Absolutorium 2020, podobnie jak poprzednie roczniki 

absolwentów, których nie spotkały przykrości związane z COVID-19. Zostaną do Pana/Pani 

wysłane precjoza absolwenta: pamiątkowy, historyczny biret, podpisana przez Dziekana 

Wydziału karta absolutoryjna oraz list gratulacyjny. Całość zostanie okraszona ozdobną ramą 

umożliwiającą zawieszenie uniwersyteckiego trofeum w należycie wyeksponowanym miejscu 

w domu, zapewniając pamiątkę i powód do dumy na całe życie. Do przesyłki dołączona 

zostanie także pamiątka Absolutorium 2020 w postaci grawerowanego pióra. W tym przypadku 

prosimy o wiadomość e-mail na adres absolutoria@fundacjapoznan.pl.  

 

Absolwentów, którzy otrzymają absolutorium korespondencyjne poprosimy także w osobnej 

wiadomości o przesłanie mailem zdjęcia, w celu stworzenia pamiątkowego albumu (tabla) 

rocznika 2020, który zamieścimy na naszej stronie internetowej (album jest opcją 

nieobowiązkową). 

 

𐝇 2. Oświadczam, iż rezygnuję z udziału w uroczystości absolutoryjnej 2020 i wyrażam wolę 

przekazania wpłaconych środków na cele statutowe Fundacji na Rzecz Studentów 

i Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza "Universitatis Posnaniensis". Poza 

organizacją wydarzeń kulturalnych, m.in. takich jak Absolutoria, Fundacja angażuje się 

w działalność wolontariacką, przygotowuje kursy i szkolenia mające na celu pomoc młodym 

ludziom w wejściu na rynek pracy. Organizuje kursy maturalne dla dzieci ze szkół średnich, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci z terenów wiejskich, aby wyrównać ich szanse dostania 
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się na wymarzone studia i obrania najlepszej ścieżki zawodowej. Promuje zarówno w kraju i za 

granicą osiągnięcia studentów i absolwentów oraz sam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Wymienione działania są tylko częścią z tych, które Fundacja “Universitatis 

Posnaniensis” podejmuje dla wszystkich osób tworzących środowisko akademickie UAM 

 

𐝇 3. Oświadczam, iż rezygnuję z udziału w mojej uroczystości absolutoryjnej i proszę o zwrot 

wpłaconych przeze mnie środków.  

 

Jest nam niezmiernie przykro, że z powodu COVID-19 nie może Pan/Pani wziąć udziału 

w uroczystości absolutoryjnej będącej finałem wieloletniego wysiłku na studiach. 

 

 

 

CZĘŚĆ B 

Dotyczy osób, które w Części A wybrały punkt 3. 

 

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

Imię i nazwisko 

 

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

 

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

Kierunek studiów/ rok/tryb 

 

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

Adres zamieszkania  

 

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

Imię i nazwisko starosty/założyciela grupy 

 

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

Numer konta do wykonania zwrotu poniesionych kosztów 

 

Wpłacona kwota (prosimy zaznaczyć): 

𐝇 80 zł - opłata za udział  

𐝇105 zł - opłata za udział oraz biret 
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Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres:  

Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza "Universitatis Posnaniensis" 

Collegium Heliodori Święcicki UAM 

ul. Grunwaldzka 6, pokój 46 

60-780 Poznań  

lub skan dokumentu na adres e-mail: absolutoria@fundacjapoznan.pl. 

 

Ewentualny zwrot, po zweryfikowaniu wniosku, zostanie dokonany w przeciągu 30 dni. 

 

 

 

CZĘŚĆ C 

Dotyczy osób, które w Części A wybrały punkt 2. 

 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza "Universitatis Posnaniensis". Mimo wszystko zależy nam, aby 

wziął/wzięła Pan/Pani udział w uroczystości absolutoryjnej, która jest jedynym w swoim 

rodzaju wydarzeniem w życiu człowieka i pozostawia w pamięci niezwykłe emocje 

i wzruszenie. Dlatego chcemy zachować Pana/Pani prawo do nieodpłatnego udziału 

w uroczystości i poinformujemy o nowym terminie po jego wyznaczeniu. Zatem w tym 

przypadku nie trzeba przesyłać formularza. Mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy razem na 

zjeździe absolwentów. Jednocześnie informujemy, że zachowuje Pan/Pani prawo do podjęcia 

ostatecznej decyzji i ponownego skorzystania z dowolnej z 3 opcji niniejszego formularza do 

30 kwietnia 2021. 

 

 

 

 

 

………………………………………………...…….. 

   data i czytelny podpis   
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