
 

 
 

UCHWAŁA Nr 96/2015  
Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
podjęta w dniu 

 15 grudnia 2015 r. 
 
 
 
 

w sprawie zasad studiowania według indywidualnego planu studiów 
 
 

Na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, Rada Wydziału 

Fizyki i Astronomii postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

1. Student Wydziału Fizyki i Astronomii może studiować według indywidualnego planu studiów 

i programu nauczania nazywanego dalej Indywidualnym Tokiem Studiów (ITS).  

2. ITS polega na realizowaniu indywidualnego planu studiów i programu nauczania pod 
kierunkiem opiekuna naukowego. Studia te muszą realizować jeden z wymienionych celów: 

a) poszerzanie szczegółowych zakresów wiedzy i umiejętności w ramach kierunkowych 
efektów kształcenia; 

b) uzupełnianie kierunkowych efektów kształcenia poprzez łączenie studiów lub zajęć na 
różnych kierunkach; 

c) umożliwienie studiowania osobom ze stwierdzoną niepełnosprawnością lub osobom o 
szczególnych potrzebach dydaktycznych. 

§ 2 

Na realizowanie ITS może być zakwalifikowany student, który spełnia co najmniej jeden z 

poniższych warunków: 

a) został przyjęty na studia I stopnia jako laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej 
lub dzięki wysokiej pozycji na liście rankingowej; 

b) uzyskał średnią z ocen co najmniej 4 z przedmiotów zaliczanych na Wydziale, w 
okresie rozliczeniowym poprzedzającym złożenie wniosku o ITS; 

c) studiuje równolegle na dwóch kierunkach z obszaru nauk ścisłych; 

d) kontynuuje studia na studiach II stopnia po uzyskaniu na studiach I stopnia 
ogólnego wyniku studiów co najmniej dobry plus (4,5); 

e) posiada stwierdzoną niepełnosprawność wymagającą istotnej indywidualizacji 
programu nauczania; 

f) wskaże inne okoliczności uzasadniające studiowanie w ramach ITS. 

 



§ 3 

1. Skierowany do Dziekana i zaopiniowany przez odpowiedniego Z-cę Dyrektora Instytutu ds. 

Dydaktycznych wniosek o ITS, student składa w dziekanacie nie później niż 15 dni przed 

rozpoczęciem semestru.  

2. Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych opiniując pozytywnie wniosek proponuje 

opiekuna naukowego. 

3. Po uzyskaniu zgody Dziekana student wspólnie z opiekunem naukowym układa szczegółowy 

plan ITS na najbliższy semestr i szkic planu studiów na semestry kolejne. 

4. Plan ITS zaopiniowany przez Z-cę Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych należy złożyć w 

dziekanacie do akceptacji Dziekana w terminie zapisów na zajęcia. 

5. Plan ITS musi zapewniać realizację zakładanych kierunkowych efektów kształcenia oraz 
uzyskanie liczby punktów ECTS wymaganych programem studiów. 

6. Wszelkie zmiany w planie ITS, po zaopiniowaniu przez Z-cę Dyrektora Instytutu ds. 

Dydaktycznych oraz opiekuna naukowego, wymagają akceptacji Dziekana. 

§ 4 
1. Opiekunem naukowym studenta studiującego według ITS może być nauczyciel akademicki 

posiadający co najmniej stopień doktora. 

2. Do obowiązków opiekuna należy: 

(a) ułożenie programu i planu  studiów wspólnie z zainteresowanym studentem; 

(b) przekazanie projektu planu studiów Z-cy Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych do 

zaopiniowania; 

(c) czuwanie nad realizacją zatwierdzonego ITS; 

(d) złożenie do Dziekana wniosku o cofnięcie zgody na ITS studentowi niewywiązującemu 

się ze swoich obowiązków. 

3. Za opiekę nad studentem realizującym ITS opiekunowi zaliczane są godziny dydaktyczne 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 5 

1. Studenta studiującego według ITS obowiązują te same zasady zaliczania przedmiotów, 
przechodzenia na wyższy semestr i ukończenia studiów, co pozostałych studentów. 

2. Dziekan ma prawo, z własnej inicjatywy lub na wniosek opiekuna naukowego, cofnąć 
studentowi zgodę na ITS. 

§ 6 

1. We wszystkich innych przypadkach nie objętych tym Regulaminem ma zastosowanie 

Regulamin Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

3. Traci moc uchwała Rady Wydziału  nr 74/2008 z dnia 21 października 2008 r. 

 
 
 



 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


