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§1. Szczegółowe zasady studiowania według IOS:
1. Dziekan może przyznać prawo do studiowania według IOS studentom spełniającym
warunki, o których mowa w § 25 ust. 1-7 Regulaminu Studiów.
2. IOS przyznawany jest na dany rok akademicki. Decyzje o przyznaniu IOS podejmuje
dziekan po rozliczeniu się studenta z wcześniejszych semestrów.
3. Student studiujący według IOS ma prawo do:
•

za zgodą prowadzącego, wpisania się na zajęcia do dowolnej grupy danego roku
jeżeli są wolne miejsca - wybrana grupa na początku semestru nie może być
zmieniana bez zgody kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowany
jest przedmiot,

•

za zgodą prowadzącego, realizowania części zajęć z przedmiotu na studiach
niestacjonarnych (stacjonarnych),

•

zaliczania przedmiotów i zdawania egzaminów w terminach uzgodnionych w
formie pisemnej indywidualnie z nauczycielem prowadzącym przedmiot, nie
wykraczających jednak poza wyznaczony termin sesji poprawkowej na danym
kierunku studiów.

4. Indywidualna organizacja studiów (IOS) może być przyznana studentom, którzy:
•

samodzielnie wychowują dziecko,

•

ciąża,

•

pełnią opiekę nad chorym członkiem rodziny,

•

posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

•

studiują

równocześnie na dwóch kierunkach US, działają w studenckich

organizacjach naukowych i społecznych,

•

trenują lub działają w organizacjach sportowych zajmujących się szkoleniem na
najwyższym stopniu rozgrywek (I liga, ekstraklasa) oraz są członkami kadr
narodowych,

5. Do wniosku student powinien dołączyć:
•

w przypadkach wymienionych w pkt.4 - opinię (zaświadczenie) odpowiedniego
polskiego związku sportowego,

•

akt urodzenia dziecka,

•

zaświadczenie o niepełnosprawności,

•

zaświadczenie o studiowaniu na innym kierunku,

•

zaświadczenie o działalności w studenckich organizacjach naukowych i
społecznych.

6. Student studiujący według IOS ma obowiązek:
•

przestrzegać Regulamin Studiów,

•

reprezentować uczelnię w międzyuczelnianej rywalizacji sportowej, jeśli podstawą
przyznania IOS było uprawianie sportu wyczynowego.

7. Dziekan cofa zgodę na studiowanie według IOS studentowi który:
•

został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej,

•

nie przestrzega Regulaminu Studiów.

8. Dziekan może cofnąć zgodę na studiowanie według IOS studentowi, który utracił
uprawnienia do IOS, określone w Regulaminie Studiów.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie IOS decyzje podejmuje
dziekan lub właściwy prodziekan wydziału.

Indywidualny plan i programu studiów (IPS) oraz indywidualna organizacja studiów
(IOS) nie zwalniają studenta z obowiązku uzyskania wymaganej liczby punktów ECTS
do zaliczenia semestru i roku studiów do realizacji wymaganych efektów kształcenia.

