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CZĘŚĆ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

ROZDZIAŁ 1: Podstawy prawne 

§ 1 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz.U. z 2021 

r., poz. 478 z późn. zm.) 

2. Regulamin Studiów – Zarządzenie Rektora Nr 20/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

3. Zarządzenie Rektora Nr 168/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

Polityki Jakości i Kształcenia oraz Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

(USZJK) 

4. Zarządzenie Rektora Nr 170/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

procedur ogólnych dotyczących postępowania z dokumentami Uczelnianego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) 

 

ROZDZIAŁ 2: Cel i zakres procedury  

§ 2 

Celem procedury jest określenie trybu wnioskowania o indywidualną organizację studiów (IOS) 

przez studentów. Procedura obejmuje swym zakresem studentów studiów I i II stopnia, 

stacjonarnych i niestacjonarnych, realizowanych na Wydziale Technologii Żywności. 

 

 

CZĘŚĆ II – POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

ROZDZIAŁ 1: Założenia ogólne 

§ 3 

1. Student, zgodnie z Regulaminem studiów, w uzasadnionych przypadkach może składać 

wniosek (Załącznik nr 1) o indywidualną organizację studiów (IOS). 
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2. Indywidualna organizacja studiów, dotyczy takich zmian w organizacji zajęć, które 

umożliwiają studentowi osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się oraz realizację wszystkich 

treści kształcenia wynikających z programu studiów.  

3. W odniesieniu do standardowego programu studiów IOS, może obejmować zmianę:  

1) planu studiów, tj. zmianę kolejności realizacji przedmiotów i kursów oraz innych 

wydzielonych grup zajęć,  

2) harmonogramu realizacji zajęć,  

3) formy realizacji zajęć, w tym zajęć specjalistycznych i praktyk zawodowych oraz zajęć z 

wychowania fizycznego,  

4) formy i terminu zaliczania zajęć dydaktycznych.  

4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających ze zdarzeń losowych i stanu 

zdrowia, indywidualna organizacja studiów może uwzględniać podwyższoną absencję na 

zajęciach dydaktycznych, ponad dopuszczalny próg określony w § 14 ust. 7 Regulaminu 

studiów, co wymaga określenia innej formy realizacji tych zajęć.  

 

§ 4 

1. Kształcenie w trybie IOS jest ustalane przez Dziekana/prodziekana na wniosek studenta.  

2. Możliwość kształcenia w trybie IOS dotyczy w szczególności studentów:  

1) z niepełnosprawnością,  

2) cudzoziemców realizującym studia w Uczelni,  

3) przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,  

4) w ciąży i będących rodzicami – w przypadku studiów stacjonarnych.  

3. W uzasadnionych przypadkach, Dziekan może wyrazić zgodę na kształcenie w trybie IOS 

studentom: 

1) będącym członkami kolegialnych organów Uczelni,  

2) studiującym na drugim kierunku studiów w Uczelni, o ile średnia ocen wynosi co najmniej 

4,0 za rok lub semestr poprzedzający złożenie wniosku,  
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3) odbywającym część studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej,  

4) innych uczelni, studiującym w ramach wymiany,  

5) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  

§ 5 

1. Student ubiegający się o realizację kształcenia w trybie IOS przedkłada 

Dziekanowi/prodziekanowi wniosek  (Załącznik nr 1), w terminie co najmniej 14 dni przed 

planowanym rozpoczęciem zajęć w tym trybie.  

2. W uzasadnionych przypadkach studenci, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, mogą 

wnioskować o powołanie opiekuna dydaktycznego lub umożliwienie uczestnictwa w 

zajęciach osobom, bez których pełny udział studenta w zajęciach jest niemożliwy. 

Dziekan/prodziekan  powołuje opiekuna i określa zakres jego zadań.  

3. Dziekan/prodziekan ustala zasady kształcenia oraz czas realizacji zajęć w trybie IOS oraz 

sprawuje nadzór nad realizacją przyjętego planu i harmonogramu. 

4. Osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, otrzymuje protokół 

określający wykaz zajęć uznanych za zaliczone, realizowanych w ramach programu studiów, 

na który została przyjęta. Protokół, stanowi podstawę wpisania studenta na właściwy etap 

studiów oraz określenia IOS. Osobę przyjętą na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się 

obowiązują tryb i zasady studiów wynikające z decyzji Dziekana/prodziekana.  

5. W przypadku, gdy student nie uzyskuje zaliczeń zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

Dziekan/prodziekan cofa zgodę na studiowanie w trybie IOS i przywraca standardowy tryb 

kształcenia.  

§ 6 

Wszystkie sprawy nieujęte w procedurze reguluje obowiązująca Ustawa, Regulamin studiów oraz 

wewnętrzne akty prawne Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

 

 


