
 

 

Zaliczanie wybranych przedmiotów w formie eksternistycznej               

w ramach IOS 

 
W INSTUTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ 

Rok akademicki 2017/2018 
(obowiązuje od semestru letniego) 

 

Podstawa: Uchwała RW nr 259 / 2017 z 21 listopada 2017r., pełny tekst Uchwały 

TUTAJ 

Zanim zdecydujesz się na zaliczanie wybranych przedmiotów w formie 

eksternistycznej w ramach IOS, przeczytaj uważnie:  

Podstawą do ubiegania się o IOS są okoliczności uniemożliwiające studentowi 

uczestniczenie w sposób regularny w zajęciach przewidzianych w planie studiów. 

Studenci studiów licencjackich w IFR mogą ubiegać się o IOS począwszy           

od drugiego roku studiów. 

Zaliczanie wybranych przedmiotów w formie eksternistycznej w ramach 

IOS polega na samodzielnym osiągnięciu przez studenta efektów kształcenia 

przewidzianych dla wybranych przedmiotów. Wymaga to wyraźnie zwiększonego 

wkładu pracy własnej. 

Weryfikacja opanowanych przez Ciebie efektów kształcenia może odbywać się na 

podstawie: a. prac pisemnych, oddanych w ustalonych terminach; b. rozmowy, 

odwołującej się do wskazanych lektur, przeprowadzonej w ustalonym terminie; c. 

udziału w pracach grupowych; d. końcowej pracy kontrolnej. Wymaga to          

od Ciebie dyspozycyjności, dużej dyscypliny i bardzo dobrej organizacji czasu. 

Pamiętaj, że podanie o IOS wraz Semestralnym harmonogramem 

eksternistycznego realizowania przedmiotów powinieneś złożyć w Dziekanacie  

przed końcem drugiego tygodnia semestru. 

 

Jeśli decydujesz się na IOS i zaliczanie wybranych przedmiotów             

w formie eksternistycznej: 

 

(1) Niezwłocznie po rozpoczęciu semestru zgłoś się na konsultacje do opiekuna 

roku z formularzem Podania w sprawie: Indywidualnej organizacji studiów (IOS) 

– przedmioty zaliczane w formie eksternistycznej (pobierz ze strony Wydziału 

Filologicznego/pobierz TUTAJ), aby w porozumieniu z opiekunem roku opracować 

listę przedmiotów, które chciałbyś zaliczać w formie eksternistycznej w ramach 

IOS. 

http://wfil.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2017/01/Scan1.compressed.pdf
http://wfil.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2017/01/Scan1.compressed.pdf
http://wfil.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2017/01/Scan1.compressed.pdf
http://wfil.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2017/01/3_IOS_forma-eksternistyczna-3.pdf
http://wfil.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2017/01/3_IOS_forma-eksternistyczna-3.pdf
http://wfil.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2017/01/3_IOS_forma-eksternistyczna-3.pdf


 

 

UWAGA! W formie eksternistycznej możesz zaliczyć najwyżej trzy przedmioty   

w semestrze. 

(2) Po uzgodnieniu z Opiekunem roku wstępnej listy przedmiotów, które 

zamierzasz realizować w formie eksternistycznej, zgłoś się z zaopiniowanym 

pozytywnie przez Opiekuna podaniem do prowadzących zajęcia, aby ustalić        

z każdym z nich sposób weryfikacji osiągniętych przez Ciebie efektów 

kształcenia. Może okazać się, że powinieneś wykonać te same prace 

(samodzielne lub grupowe), które realizują Twoi koledzy biorący udział              

w zajęciach. Wykładowca ma prawo oczekiwać od Ciebie, że weźmiesz udział     

w określonej liczbie zajęć np. w celu wygłoszenia referatu czy udziału                

w sprawdzianach. Sposoby weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia ustalisz   

z prowadzącym i zostaną one wpisane do Semestralnego harmonogramu 

eksternistycznego realizowania przedmiotów, który stanowi załącznik w/w 

formularza podania, i opatrzone podpisem prowadzącego. 

(3) Gotowy harmonogram wraz z podaniem opiniuje i podpisuje Zastępca 

dyrektora ds. dydaktycznych (Konsultacje, TUTAJ).  

(4) Harmonogram kopiujesz i przekazujesz prowadzącym zajęcia. Oryginał 

harmonogramu i podanie składasz w Dziekanacie najpóźniej do końca drugiego 
tygodnia semestru. 

 
 
 

WAŻNE! W IFR w formie eksternistycznej nie możesz realizować wymienionych 

poniżej przedmiotów (zgodnie z uchwałą Rady IFR z dn. 30 stycznia 2018r.), 

których program zakłada regularny i czynny udział w zajęciach: 

Studia licencjackie 

Filologia francuska: moduł PNJF, Drugi język romański, GOJF, Teoria literatury, 

Seminarium licencjackie; 

Filologia hiszpańska: moduł PNJH, Drugi język romański, Seminarium 

licencjackie; 

Italianistyka: moduł PNJW, Drugi język romański, zajęcia warsztatowe z kultury 

Włoch, Seminarium licencjackie. 

Studia magisterskie: 

Filologia francuska: Seminarium magisterskie, PNJF, Drugi język romański, 

Tłumaczenie ustne w ramach bloku zajęć Specjalizacji translatorskiej              

oraz Praktyka śródroczna w ramach kształcenia modułowego Przygotowanie      

do zawodu nauczyciela; 

Filologia hiszpańska: Seminarium magisterskie, PNJH, Drugi język romański, 

Tłumaczenie ustne w ramach bloku zajęć Specjalizacji translatorskiej             

https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=118212


 

 

oraz Praktyka śródroczna w ramach kształcenia modułowego Przygotowanie      

do zawodu nauczyciela. 

Informacja o ewentualnych innych przedmiotach, które nie powinny być 
realizowane w formie eksternistycznej w ramach IOS w danym cyklu, zostanie 

przekazana Opiekunom lat. 


