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ZIF-BW.014.1.2016 

Zarządzenie Dziekana Wydziału  

Zarządzania, Informatyki i Finansów Nr 1/2016 

z 7 listopada 2016 r. 

w sprawie obecności, IOS, IPS oraz wystawiania ocen końcowych z przedmiotu 

§ 1 

Obecności studenta na zajęciach 

1. Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach obowiązkowych (ćwiczenia, laboratoria, 

konwersatoria, lektoraty).  

2. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na więcej niż dwóch takich zajęciach w semestrze 

wywołuje obowiązek pisemnego poinformowania dziekana przez prowadzącego zajęcia 

o tym fakcie. 

3. Student powinien powiadomić w ciągu dwóch tygodni prowadzących zajęcia lub dziekana 

o przyczynach absencji na zajęciach obowiązkowych lub na egzaminie oraz usprawiedliwienia 

absencji na najbliższych zajęciach po jej zakończeniu. 

§ 2 

Indywidualna organizacja studiów (IOS) 

1. Podanie jest składane do Prodziekana ds. studenckich przez studenta w terminie 14 dni od dnia 

rozpoczęcia semestru. 

2. Zgoda na IOS oznacza możliwość zastosowania indywidulanej organizacji studiów dla studen-

tów wymienionych w § 7 p. 2 Uczelnianego Regulaminu Studiów UE we Wrocławiu, która 

polega na dostosowaniu terminów zajęć do potrzeb studenta z uwzględnieniem możliwości pro-

wadzących zajęcia (bez zmiany planu studiów i programu kształcenia). 

3. IOS nie zwalnia studenta z uczęszczania na zajęcia. Student powinien realizować taki sam 

program jak pozostali studenci. 

4. Nie jest dopuszczane wyrażenie zgody na uczęszczanie studenta studiów stacjonarnych na za-

jęcia ze studentami niestacjonarnymi. 

5. Do podania IOS nie są wymagane dokumenty zawierające zgodę/podpisy prowadzących zajęcia. 

§ 3 

Indywidualny plan studiów (IPS) 

1. Podanie jest składane do Prodziekana ds. studenckich przez studenta, który proponuje przed-

mioty (w tym zamianę przedmiotów) do realizacji w danym semestrze. Do podania musi być 

dołączona zgoda prowadzącego przedmiot, który został wybrany przez studenta (jeśli nie jest 

w programie danego kierunku/specjalności) oraz akceptacja programu studiów przez opiekuna 

naukowego.  

2. W uzasadnionych przypadkach zamiana przedmiotów będzie wymagała akceptacji opiekuna 

danego kierunku. 
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3. Aby uzyskać zgodę na IPS średnia ocen studenta za ostatni semestr (tj. poprzedzający IPS)  

musi być powyżej 4.0. 

4. Student może złożyć podanie o IPS w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia semestru. Termin 

ten jest nieprzekraczalny.  

5. W przypadku studentów starających się o IPS na 5 i/lub 6 semestr studiów licencjackich oraz 

3 i/lub 4 semestr studiów magisterskich opiekunem naukowym jest promotor pracy dyplomo-

wej. Natomiast w przypadku pozostałych semestrów, student składa podanie o przydzielenie 

opiekuna naukowego, którym może być doświadczony pracownik, co najmniej ze stopniem 

doktora habilitowanego.   

6. IPS nie dotyczy studentów pierwszego oraz drugiego semestru stopnia pierwszego oraz pierw-

szego semestru stopnia drugiego. 

§ 4 

Obliczanie oceny końcowej przedmiotu kończącego się jedną oceną  

(dotyczy wystawiania łącznej oceny tj. końcowej z przedmiotu) 

1. Do protokołu jest wpisywana jedynie ocena łączna. 

2. Ocena łączna dla przedmiotu jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych z egzaminów, wy-

kładów, ćwiczeń, laboratoriów itp. 

3. W przypadku, gdy student nie zaliczy ćwiczeń lub/i laboratoria a przedmiot kończy się egzami-

nem, ocena łączna jest oceną niedostateczną. 

4. W przypadku, gdy student nie zaliczy ćwiczeń lub/i laboratoriów, a wykład kończy się zalicze-

niem, otrzymanie oceny cząstkowej niedostatecznej z ćwiczeń i/lub laboratoriów skutkuje 

oceną łączną niedostateczną. Natomiast student nie traci prawa do zaliczania wykładu, gdy nie 

ma niezaliczonych ćwiczeń/laboratoriów. 

5. W sesji poprawkowej prowadzący ćwiczenia lub laboratoria ma obowiązek przeprowadzić za-

liczenia na podobnym poziomie, co w sesji podstawowej. Sposób oceny w sesji poprawkowej 

musi przebiegać identycznie, jak w sesji podstawowej. 

6. Przepisywanie ocen studentowi  (w tym cząstkowych).  

Zgodnie z Uchwałą Senatu UE nr 34 z dnia 28.04.2016 r. (Uczelniany Regulamin Studiów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu): 

a. Pozytywne oceny cząstkowe uzyskane przez studenta na UE we Wrocławiu z przedmiotów 

niezaliczonych są jego trwałym dorobkiem, które mogą być uznawane przez prowadzą-

cych lub koordynatora przedmiotu przez okres 5 lat. 

b. W przypadku pozytywnej oceny uzyskanej przez studenta na innym Wydziale UE we Wro-

cławiu lub innej uczelni w tym zagranicznej (bez wcześniejszej deklaracji w ramach indy-

widualnego planu studiów) Dziekan może uzależnić jej uznanie od opinii prowadzącego 

taki lub pokrewny przedmiot na Wydziale ZIF.   

c. Oceny cząstkowe uzyskane z przedmiotu są przechowywane w katedrze przez 5 lat. 

7. Algorytm obliczania oceny łącznej jest następujący: 

a. W przypadku przedmiotu, gdzie występuje jedna ocena cząstkowa: ocena cząstkowa jest 

jednocześnie oceną łączną. 

b. W przypadku przedmiotu, gdzie są dwie oceny cząstkowe: egzamin/wykład (50% oceny 

łącznej), ćwiczenia/laboratoria (50% oceny łącznej). 
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c. W przypadku przedmiotu, gdzie są trzy oceny cząstkowe: egzamin/wykład (50% oceny 

łącznej), ćwiczenia (25% oceny łącznej), laboratoria (25% oceny łącznej). 

8. Obowiązuje następująca skala ocen (Zgodnie z Uchwałą Senatu UE nr 34 z dnia 28.04.2016 r.) 

Ocena słownie Wyrażenie cyfrowe Stopień opanowania wiedzy i umiejętności 

bardzo dobry 5,0 90% i więcej 

dobry plus 4,5 [80%; 90%) 

dobry 4,0 [70%; 80%) 

dostateczny plus 3,5 [60%; 70%) 

dostateczny 3,0 [50%; 60%) 

niedostateczny 2,0 mniej niż 50% 

9. Ocenę łączną ustaloną dla poszczególnych wariantów prezentują poniższe tabele: 

a. Wariant I (dwie oceny cząstkowe): egzamin/wykłady, ćwiczenia lub laboratoria. 

 
Ćwiczenia/Laboratoria 

2 3 3,5 4 4,5 5 

E
g
za

m
in

/W
y
k
ła

d
y

 2 ndst ndst ndst ndst ndst ndst 

3 ndst dst dst plus dst plus db db 

3,5 ndst dst plus dst plus db db db plus 

4 ndst dst plus db db db plus db plus 

4,5 ndst db db db plus db plus bdb 

5 ndst db db plus db plus bdb bdb 

b. Wariant II (trzy oceny cząstkowe): egzamin/wykłady, ćwiczenia, laboratoria.  

 
Średnia z ćwiczeń oraz laboratoriów 

2 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 
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 2 ndst ndst ndst ndst ndst ndst ndst ndst ndst ndst 

3 ndst dst dst dst plus dst plus dst plus dst plus db db db 

3,5 ndst dst plus dst plus dst plus dst plus db db db db db plus 

4 ndst dst plus dst plus db db db db db plus db plus db plus 

4,5 ndst db db db db db plus db plus db plus db plus bdb 

5 ndst db db db plus db plus db plus db plus bdb bdb bdb 
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