Szczegółowe warunki stosowania indywidualnej organizacji studiów (IOS)
w ramach programu i planu studiów
uchwalone przez Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii w dniu 11.12.2012 roku
Zgodę na indywidualną organizację studiów (IOS) udziela Prodziekan ds. studiów
stacjonarnych na udokumentowany wniosek studentów, którzy ukończyli pierwszy semestr
studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w trybie stacjonarnym, i którzy
ponadto spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) są senatorami, posłami lub członkami organów samorządowych;
2) są członkami kadry narodowej (rezerwy kadry narodowej lub kadry międzynarodowej);
3) są osobami z niepełnosprawnością lub przewlekle chorymi (potwierdzone orzeczeniem
o niepełnosprawności lub zaświadczeniem lekarskim);
4) opiekują się bliskimi osobami z niepełnosprawnością lub opiekują się chorym członkiem
najbliższej rodziny (potwierdzone właściwym orzeczeniem lub zaświadczeniem);
5) samotnie wychowują dzieci;
6) są stypendystami programów wymiany studenckiej;
7) uczestniczą w pracach badawczych (potwierdzone opinią prowadzącego badania);
8) podjęli drugi kierunek lub specjalność studiów z tym, że:
- wymagana średnia ocen za ostatni semestr lub rok studiów jest równa lub wyższa od 4,5 (na
kierunku/specjalności pierwszym/ej);
- indywidualna organizacja studiów przyznawana jest na kierunku/specjalności pierwszym/ej;
9) są szczególnie zaangażowani w działalność społeczną w środowisku akademickim
(potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem).
Prodziekan ds. studiów stacjonarnych udziela zgody na IOS studentom, którzy podjęli pracę
związaną ze studiowanym kierunkiem lub specjalnością wyłącznie po pierwszym roku studiów, pod
warunkiem, że ich średnia ocen z toku studiów jest równa lub wyższa od 4,5.
W szczególnych przypadkach losowych zgoda na indywidualną organizację studiów może być
przyznawana także studentom studiów niestacjonarnych, jak również studentom studiów
stacjonarnych, którzy nie ukończyli jeszcze pierwszego semestru studiów.
Przed otrzymaniem decyzji o IOS student jest zobowiązany do ustalenia z prowadzącymi
zajęcia zasad zaliczania przedmiotów realizowanych w danym semestrze w ciągu dwóch
pierwszych tygodni trwania zajęć dydaktycznych.
IOS uprawnia studenta do ustalenia z prowadzącym indywidualnych terminów i form
realizacji obowiązków wynikających z planu studiów oraz szczegółowych zasad zaliczenia
przedmiotu.
W wypadku braku ustalenia szczegółowych warunków zaliczenia, wykładowca rozlicza
przedmiot na podstawie zasad obowiązujących dla wszystkich studentów.
W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji
studiów lub braku postępów w nauce, Prodziekan podejmuje decyzję o cofnięciu zgody na ten tryb
studiów.
IOS jest przyznawana studentowi z datą uzyskania zgody właściwego Prodziekana.

