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WNIOSEK O INDYWIDUALNĄ ORGANIZACJĘ STUDIÓW 
 
 
 

Kraków, dnia _________________r. 
________________________________________ 
       Nazwisko i imię 

Numer albumu: __________________________________ 

Kierunek: _________________________________________ 

Ścieżka dydakt.: ___________________ 

Rok studiów: _____________________________________ 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 
  

 

 

Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich 

Wydziału Technologii Żywności 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

 

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na Indywidualną Organizację Studiów (na podstawie 

§ 8 Regulaminu Studiów wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Nr 20/2019 z dnia 29 

kwietnia 2019r.) w zakresie zmiany**: 

 planu studiów, tj. kolejności realizacji przedmiotów i kursów, 

 harmonogramu realizacji zajęć, 

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

wychowania fizycznego, 

 formy i terminu zaliczania zajęć dydaktycznych, 

 dopuszczalnej absencji na zajęciach dydaktycznych, ponad próg określony w § 14 ust. 7 

Regulaminu Studiów (tylko w uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających ze zdarzeń 

losowych i stanu zdrowia - wymaga określenia innej formy realizacji tych zajęć). 

 

                                                 

 niepotrzebne skreślić 

**
 zaznaczyć właściwe

 



Oświadczam, że spełniam co najmniej jeden z warunków** ubiegania się o ustalenie 

Indywidualnej Organizacji Studiów określony w § 8 ust. 2 Regulaminu Studiów: 

 student z niepełnosprawnością, 

 cudzoziemiec realizującym studia w Uczelni, 

 student przyjęty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, 

 student w ciąży lub będący rodzicem (dot. studiów stacjonarnych), 

 student wybrany do kolegialnych organów Uczelni, 

 student studiującym na drugim kierunku studiów w Uczelni, o ile średnia ocen wynosi co 

najmniej 4,0 za rok lub semestr poprzedzający złożenie wniosku, 

 student odbywający część studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej, 

 student innej uczelni, studiującym w ramach wymiany, 

 student znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

UZASADNIENIE: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Z poważaniem 

___________________________ 
Podpis studenta 

Decyzja Dziekana:__________________________________ 

     _____________________________________ 
                                    Podpis 


