
 
UCHWAŁA Nr 74/2008  

Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

podjęta w dniu 
 21.10.2008 r. 

 
 

        Rada Wydziału podjęła uchwałę o przyjęciu nowych zasad studiowania według 
indywidualnego planu studiów i programu nauczania (ITS). Nowy regulamin studiów ITS 
obowiązuje od semestru letniego 2008/2009.  

 
 

Zasady studiowania  
według indywidualnego planu studiów i programu nauczania 
na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

I. Postanowienia ogólne 

1. Zgodnie z § 32 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, student moŜe studiować 

według indywidualnego planu studiów i programu nauczania na zasadach ustalonych przez 

Radę Wydziału.  

2. Rada Wydziału Fizyki i Astronomii UWr. ustala następujące zasady studiowania według 

indywidualnego planu studiów i programu nauczania, nazywanego dalej Indywidualnym 

Tokiem Studiów (ITS): 

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

(a) poszerzać zakres wiedzy dyscyplin objętych planem studiów; 

(b) zmieniać profil kształcenia w wyniku łączenia dwóch lub więcej specjalności w obrębie 
jednego lub dwóch kierunków. 

II.  Zakwalifikowanie na studia indywidualne 

1. Na ITS moŜe być zakwalifikowany student odpowiadający następującym kryteriom: 
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i) na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich: 

 pierwszy rok  studiów, pierwszy semestr - jest laureatem lub finalistą olimpiady 
centralnej z fizyki, matematyki lub astronomii lub zdawał maturę z fizyki i 
matematyki na poziomie rozszerzonym i uzyskał z kaŜdego z tych przedmiotów 
wynik procentowy co najmniej 80%, 

pierwszy rok  studiów, drugi semestr – spełnia warunki zakwalifikowania na ITS w 
pierwszym semestrze i z pierwszego semestru ma średnią z ocen (z zaliczeń i egza-
minów) co najmniej  4,0, a z przedmiotów kierunkowych co najmniej  4,25. 

drugi rok studiów i wyŜszy -  z poprzedniego roku studiów ma średnią z ocen (z 
zaliczeń i egzaminów) co najmniej  4,0, a z przedmiotów kierunkowych co najmniej  
4,25. 

ii)  na studiach II stopnia:  

pierwszy rok studiów -  na dyplomie ukończenia studiów I stopnia ma ogólny wynik 
studiów co najmniej 4,5,  

drugi rok studiów - z pierwszego roku studiów ma średnią z ocen (z zaliczeń i egza-
minów) co najmniej  4,0, a z przedmiotów kierunkowych co najmniej  4,25. 

2. Wniosek o zakwalifikowanie na ITS, zaadresowany do Dziekana naleŜy złoŜyć u właściwego 
Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych, w terminie do 15 dni od rozpoczęcia 
semestru. Z takim wnioskiem moŜe występować zainteresowany student lub nauczyciel 
akademicki. 

3. Z-ca Dyrektora po uznaniu, Ŝe student moŜe być zakwalifikowany na ITS,  proponuje 
opiekuna naukowego. 

4. Student, wspólnie z opiekunem naukowym, układa (z wyjątkiem lektoratów i wychowania 
fizycznego) swój plan studiów do końca studiów odpowiedniego stopnia lub - lub jednolitych 
studiach magisterskich – na co najmniej 2 lata studiów. Plan studiów powinien 
wyszczególniać wszystkie zaliczenia, egzaminy i punkty ECTS obowiązujące studenta w 
poszczególnych semestrach.               

 

5. Wniosek i plan studiów, zaopiniowany przez Zastępcę Dyrektora Instytutu ds. 
Dydaktycznych, naleŜy złoŜyć w Dziekanacie w terminie do 30 dni od rozpoczęcia semestru. 

6. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu studenta na Indywidualny Tok Studiów podejmuje 
Dziekan. 

 

7. Wszelkie zmiany w planie studiów  wymagają akceptacji Dziekana po zaopiniowaniu przez 
Zastępcę Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych oraz opiekuna naukowego. 



III. Prawa i obowiązki opiekuna 
1. Opiekunem naukowym studenta na ITS moŜe być profesor lub adiunkt z habilitacją, a w 
uzasadnionych przypadkach adiunkt z doktoratem. 

2. Do obowiązków opiekuna naleŜy: 

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

(b) przekazanie projektu planu studiów Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych do 
zatwierdzenia; 

(c) czuwanie nad wykonaniem zatwierdzonego planu; 

(d) złoŜenie wniosku o cofnięcie zgody na ITS studentowi nie wywiązującemu się ze swoich 
obowiązków. 

3. Opiekun naukowy za opiekę nad studentem na ITS otrzymuje godziny obliczeniowe według 
wysokości ustalonej przez Radę Wydziału. 
 
 

IV. Przebieg ITS 

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

2. Dziekan ma prawo cofnąć studentowi zgodę na ITS. 

V. Postanowienia dodatkowe 

1. Fakt przyjęcia na ITS odnotowuje się w indeksie. 
2. We wszystkich innych przypadkach nie objętych tym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin 
Studiów w Uniwersytecie  W 


