
Zasady studiowania wg indywidualnego planu studiów i 

programu kształcenia oraz studiowania według 

indywidualnej organizacji studiów 

 

Na podstawie §19 ust 4 pkt 23  Statutu Wyższej Szkoły Bezpieczeostwa oraz §21 ust 2-10, §22 

Regulaminu Studiów ustala się: 

 

1. Studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia odbywa się na 

zasadach: 

a. każdy student ma prawo złożyd do rektora wniosek o wyrażenie zgody na 

studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia, 

b. po otrzymaniu zgody na IPSiPK student otrzymuje kartę KOOS z indywidualnie 

określonymi przedmiotami (zgodnymi z planem studiów właściwego kierunku) 

oraz wskazanymi nauczycielami akademickimi prowadzącymi poszczególne 

przedmioty, 

c. IPSiPK uprawnia studenta do ustalenia z prowadzącym zajęcia indywidualnych 

terminów i form realizacji obowiązków wynikających z planu studiów oraz 

szczegółowych zasad zaliczenia przedmiotu, 

d. w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji o IPSiPK i karcie KOOS student jest 

zobowiązany do indywidualnego kontaktu z prowadzącymi zajęcia oraz ustalenia 

zasad zaliczania przedmiotów obowiązujących na danym semestrze; W wypadku nie 

podjęcia starao o ustalenie szczególnych warunków zaliczenia, wykładowca rozlicza 

przedmiot na podstawie zasad obowiązujących dla wszystkich studentów, 

e. student, który otrzymał zgodę na IPSiPK zobowiązany jest do utrzymania średniej nie 

niższej niż 3,5 w każdym semestrze; w indywidualnych przypadkach decyzję 

podejmuje dziekan,  

f. IPSiPK może byd przyznany na cały okres studiów, 

g. studiowanie wg IPSiPK podlega dodatkowej opłacie, zgodnie z regulaminem opłat. 

 

2. Studiowanie według indywidualnej organizacji studiów kształcenia odbywa się na zasadach: 

a. każdy student ma prawo złożyd do dziekana wniosek o wyrażenie zgody na 

studiowanie według indywidualnej organizacji studiów, 

b. wniosek o studiowanie wg IOS można złożyd nie później niż miesiąc od rozpoczęcia 

semestru, 

c. w przypadku złożenia wniosku po wskazanym terminie, student może otrzymad 

prawo do studiowania wg IOS od kolejnego semestru, 

d. IOS przyznawany jest na semestr lub rok akademicki, 

e. podstawą do złożenia wniosku o IOS są: 

1) studia równolegle na dwóch i więcej kierunkach lub specjalnościach, 

2) członkowstwo w  sportowej kadrze narodowej, olimpijskiej lub 

uniwersjadowej, 

3) uczestnictwo w pracach badawczych, 

4) orzeczenie o niepełnosprawności lub pełnienie opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi, 



5) samotne wychowywanie dzieci, 

6) trudna sytuacja życiowa, 

f. IOS zobowiązuje studentów do realizacji wszystkich przedmiotów objętych planem 

studiów, zgodnie z otrzymaną kartą KOOS, 

g. IOS nie powoduje zmiany grupy dziekaoskiej,  

h. IOS uprawnia studenta do ustalenia z prowadzącym zajęcia indywidualnych 

terminów i form realizacji obowiązków wynikających z planu studiów oraz 

szczegółowych zasad zaliczenia przedmiotu, 

i. w ciągu miesiąca po otrzymaniu decyzji o IOS student jest zobowiązany do 

indywidualnego kontaktu z prowadzącymi zajęcia oraz ustalenia zasad zaliczania 

przedmiotów obowiązujących na danym semestrze; W wypadku nie podjęcia starao 

o ustalenie szczególnych warunków zaliczenia, wykładowca rozlicza przedmiot na 

podstawie zasad obowiązujących dla wszystkich studentów, 

j. studiowanie wg IOS podlega dodatkowej opłacie zgodnej z regulaminem opłat. 

 

 

 


