
 

 

 

 

 

Uchwała Nr 54/2020 

Rady Wydziału Nauk Biologicznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 października 2020 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia procedury uzyskania zgody  

na indywidualną organizację studiów (IOS) 

 

 

Na podstawie § 21 Uchwały Nr 94/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 

2019 r. w sprawie regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim oraz § 6 ust. 2 Uchwały Nr 

6/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 

funkcjonowania w Uniwersytecie Wrocławskim Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia, Rada Wydziału Nauk Biologicznych UWr uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Na Wydziale Nauk Biologicznych wprowadza się procedurę uzyskania zgody na indywidualną 

organizację studiów (IOS), która stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 324/2019 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2019 r.  w sprawie wprowadzenia procedury uzyskania zgody  

na indywidualną organizację studiów (IOS). 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Wydziału Nauk Biologicznych 

Dziekan: dr hab. inż. Marcin Kadej 
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Sporządził:  Podpis: 

Prodziekan ds. studenckich dr Joanna Łubocka  

Zaopiniował:   Podpis: 

Prodziekan ds. nauczania, Przewodnicząca 
Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

dr hab. Elżbieta Myśkow  

Zatwierdził:  Podpis: 

Dziekan WNB dr hab. inż. Marcin Kadej  

 



1. Cel i zakres procedury 

Procedura opisuje tryb uzyskania zgody na IOS oraz określa warunki jej uzyskania. 

2. Pojęcia 

Indywidualna organizacja studiów (IOS) – dostosowanie planu studiów (przynależności 

do grup, rozkładu zajęć itp.) do potrzeb studenta. 

3. Odpowiedzialność 

Prodziekan ds. studenckich - decyzja w sprawie przyznania IOS.  

Sekcja dydaktyczna - określenie możliwości dostosowania planu do potrzeb studenta, 

wprowadzenie danych do systemu USOS. 

4. Opis postępowania 

4.1. Termin 

Student występuje z wnioskiem o IOS przed lub po ogłoszeniu planu studiów na dany 

semestr, najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od rozpoczęcia semestru. 

4.2. Tryb postępowania 

Do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie IOS ma prawo każdy student studiów I i II 

stopnia, a w szczególności osoby: realizujące za zgodą Prodziekana ds. studenckich 

rozszerzony program studiów, obejmujący ponadprogramowe przedmioty związane na 

przykład z: aktywnym uczestnictwem w realizacji projektów, tematyką 

przygotowywanej pracy dyplomowej, uzyskiwaniem dodatkowych uprawnień itp., 

studiujące na dwóch kierunkach jednocześnie, pracujące zawodowo, będące w trudnej 

sytuacji rodzinnej, z problemami zdrowotnymi, z orzeczoną niepełnosprawnością.   

W przypadku studentów z problemami zdrowotnymi lub z orzeczoną 

niepełnosprawnością będą brane pod uwagę potrzeby wynikające z charakteru 

i stopnia problemu zdrowotnego lub niepełnosprawności. W takim przypadku 

ułatwienia w realizacji programu studiów mogą dotyczyć na przykład: 

eksternistycznego zaliczenia ćwiczeń, indywidualnego przeprowadzania egzaminów, 

elektronicznego kontaktu z prowadzącymi.  

4.3. Tryb i zakres składania dokumentów 

Student składa w Dziekanacie umotywowany i udokumentowany wniosek o IOS, 

zawierający szczegółową informację na temat: rodzaju ułatwienia w realizacji 

programu studiów z jakiego chciałby skorzystać, przedmiotów w przypadku których 

miałaby zostać dokonana zmiana grupy ćwiczeniowej. Informacja o decyzji 

Prodziekana ds. studenckich zostaje przekazana przez studenta do pracownikowi 

sekcji dydaktycznej. 

5. Dokumenty związane z procedurą 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie uchwalenia regulaminu 

studiów w Uniwersytecie Wrocławskim aktualna na dany rok akademicki.  

Uchwała Rady WNB w sprawie szczegółowych odniesień do Regulaminu Studiów 

aktualna na dany rok akademicki.  

 

  

 

 

 

 


