
Wzór tekstu zaproszeń tworzonych za pomocą korespondencji 
seryjnej, które mają być wysłane do studentów wybranego 

wydziału 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrocław, 2 grudnia 2008 
Sz. Pan Adam Kowalski 
Nr albumu: 123456 
Wydział: EKA 

ZAPROSZENIE nr 1 

Serdecznie zapraszam Pana na uroczystość wręczenia nagród za bardzo dobre wyniki 
w nauce  oraz aktywną pracę społeczną na rzecz promowania naszej uczelni, która odbędzie 
się dnia 20 grudnia 2008 r. o godzinie 12.00 w Auli Politechniki Wrocławskiej.  

Średnia ocen uzyskana przez Pana wynosi: 4.84. 

PowyŜsza średnia ocen kwalifikuje Pana do uzyskania stypendium.  
 

Dziekan 

Data automatycznie aktualizowana 
„Wstaw →→→→ Data i godzina” 

Zwroty „Pan”, „Pani”, „Pana”, „Panią” 
„Wstaw pole programu Word →→→→   
         Jeśli ... to ... inaczej ... ” 

Numer zaproszenia  
„Wstaw pole programu Word →→→→   
       Numer scalanego rekordu”  

Dopisek umieszczany tylko na zaproszeniach dla studentów, 
których średnia ocen umoŜliwia uzyskanie stypendium 
naukowego. 
 
Program Word przed rozpoczęciem scalania dokumentu 
(drukowania zaproszeń) powinien pytać o minimalną średnią.  
„Wstaw pole programu Word →→→→  Pytaj…” 
       
a następnie wstawiać tekst dopisku jeśli średnia ocen studenta 
jest większa lub równa minimalnej średniej: 
„Wstaw pole programu Word →→→→ Jeśli ... to ... inaczej ... ”. 

Pola z bazy danych  
„Wstawianie pól  
korespondencji seryjnej 
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Dziekan 
 
 
 
 
 

 
 

Wrocław, 2 grudnia 2008 
Sz. Pani Karolina Nowak 
Nr albumu: 123465 
Wydział: SKP 

ZAPROSZENIE nr 2 

Serdecznie zapraszam Panią na uroczystość wręczenia nagród za bardzo dobre wyniki 
w nauce  oraz aktywną pracę społeczną na rzecz promowania naszej uczelni, która odbędzie 
się dnia 20 grudnia 2008 r. o godzinie 12.00 w Auli Politechniki Wrocławskiej.  

Średnia ocen uzyskana przez Panią wynosi: 3.76. 

  
 

Dziekan 
 

Wzór zaproszenia dla studenta, który uzyskał stypendium 

Wzór zaproszenia dla studentki, która nie uzyskała stypendium 


