
KOLEGIUM III 

Szczegółowe warunki stosowania indywidualnej organizacji studiów (IOS) 

przyjęte przez Radę Kolegium w dniu 18.10.2022 roku 
 

1. Zgodnie z Regulaminem Studiów student może odbywać studia w trybie indywidualnej organizacji 

studiów (IOS). Zgodę na przyznanie IOS wydaje Dyrektor Kolegium na prośbę studenta na dany 

semestr/rok. IOS uprawnia studenta do ustalenia z prowadzącym indywidualnych terminów i form 

realizacji obowiązków wynikających z planu studiów oraz szczegółowych zasad zaliczenia przedmiotu. 

2. O indywidualną organizację studiów może zwrócić się student studiów stacjonarnych, który zaliczył 

pierwszy semestr studiów I lub II lub studiów magisterskich jednolitych. W wyjątkowych wypadkach 

losowych IOS może być przyznana z pominięciem tego wymagania. 

3. Studia według indywidualnej organizacji mogą odbywać studenci, którzy spełniają co najmniej jeden z 

poniższych warunków: 

a. są senatorami, posłami lub członkami organów samorządowych, 

b. są członkami kadry narodowej (rezerwy kadry narodowej lub kadry międzynarodowej), 

c. są osobami z niepełnosprawnością lub przewlekle chorymi (wymagane orzeczenie o 

niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie) potwierdzone pozytywną opinią DON, 

d. samotnie wychowują dzieci, 

e. są stypendystami programów wymiany studentów, 

f. mają inne uzasadnione powody (np. opieka nad osobami bliskimi z niepełnosprawnością, 

uczestnictwo w pracach badawczych, drugi kierunek studiów, podjęcie pracy związanej ze 

studiowanym kierunkiem studiów). 

4. Dla studenta, który podjął drugi kierunek studiów, IOS może być przyznana tylko na kierunku  

pierwszym,  

5. Studentka w ciąży i student będący rodzicem mają prawo do IOS zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu Studiów. 

6. Student występujący o IOS: 

a. składa wniosek nie później, niż w ciągu pierwszych 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć; w 

szczególnych przypadkach Dyrektor Kolegium może podjąć decyzję o przyjęciu wniosku w 

innym terminie, 

b. wypełnia kartę IOS, na której uzyskuje od osób prowadzących zajęcia określenie zasad ich 

zaliczania; kartę składa w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia zajęć, 

c. uzyskuje pozytywną opinię kierownika jednostki prowadzącej kierunek studiów. 

7. Kontrola z realizacji IOS przez Dziekanat odbywa się w trybie analogicznym do kontroli postępów w 

nauce pozostałych studentów. 

8. IOS nie może prowadzić do wydłużenia czasu studiów. 

9. Student, który otrzymał zgodę na IOS, ma obowiązek niezwłocznie przedłożyć decyzję Dyrektora 

Kolegium osobom prowadzącym zajęcia. 

10. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji IOS lub wskutek ustania powodów, o których mowa 

w punkcie 3, 4 i 5, a także w przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji IOS lub 

braku postępów w nauce, Dyrektor Kolegium podejmuje decyzję o cofnięciu zgody na ten tryb 

studiów. 

11. IOS jest przyznawana studentowi z datą uzyskania zgody Dyrektora Kolegium. 

 


