PODANIE W SPRAWIE: Indywidualnej organizacji studiów (IOS) – przedmioty zaliczane w formie eksternistycznej
Wrocław, dn. …………………..
Imię i nazwisko studenta:

……………………………………………

Nr albumu:

……………………………………………

Miejsce zam.:

……………………………………………

Kontakt (e-mail, tel.):

……………………………………………

Kierunek studiów:

……………………………………………

Rok studiów:

……………………………………………

Studia:

I/II stopnia

stacjonarne/niestacjonarne
Sz. P.
………………………………………………………………………..
prodziekan
Wydziału Filologicznego UWr

Na podstawie § 31 p. 10 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uchwały nr 280/2015
Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie formy, trybu i organizacji toku
studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Wrocławskiego zwracam się z prośbą o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów w formie
eksternistycznych zaliczeń i egzaminów semestrze ……… roku ak. ………… . Swoją prośbę motywuję
(właściwe podkreślić):
- przysługującym mi, jako studentowi ostatniego okresu zaliczeniowego, prawem do wcześniejszego
powtarzania modułów zajęć (nie więcej niż dwóch),
- niepełnosprawnością lub innymi, uzasadnionymi i udokumentowanymi, względami zdrowotnymi:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
- sprawowaniem opieki rodzicielskiej nad małym dzieckiem,
- studiowaniem jednocześnie kilku kierunków studiów,
- udziałem w wymianie zagranicznej (nie dotyczy wyjazdów w ramach programu Erasmus, których
zasady organizacji określa odrębny regulamin),
- innymi ważnymi względami osobistymi:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Przedstawiam harmonogram eksternistycznych zaliczeń i egzaminów przedmiotów, które będą
realizowane przeze mnie w trybie IOS oraz zgody prowadzących.
Z poważaniem
…………………………………………
(własnoręczny podpis)

HARMONOGRAM eksternistycznych zaliczeń i egzaminów
(kolumny 5-8 wypełnia prowadzący zajęcia)
Nazwa przedmiotu

Imię i nazwisko
prowadzącego

1

2

Forma
zajęć
(w, k, s)
3

L.
godz.

Harmonogram zaliczeń i egzaminów

4

5

Metody weryfikacji efektów
kształcenia

6

Data
zaliczenia
semestralnego/
egzaminu
7

Podpis
prowadzącego
zajęcia
8

Opinia i podpis Opiekuna roku

Opinia i podpis Dyrektora/Kierownika ds. dydaktycznych Instytutu/Katedry

Decyzja i podpis Prodziekana
UWAGA! Wypełnione i podpisane podanie należy złożyć w Dziekanacie Wydz. Filologicznego najpóźniej do końca drugiego tygodnia semestru, od którego zamierza się rozpocząć studia
w IOS. Podania niekompletne i złożone po terminie nie będą przyjmowane.

