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CEL INSTRUKCJI 

 

Celem instrukcji jest określenie zasad postępowania związanego z przyznawaniem studentom 

Wydziału Humanistyczno-Społecznego indywidualnej organizacji studiów. 

 

ZAKRES INSTRUKCJI 

 

Instrukcja obejmuje zasady przyznawania indywidualnej organizacji studiów studentom 

wszystkich kierunków i poziomów studiów prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-

Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

1. Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia / Prodziekan ds. Studenckich i Promocji  

2. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne 

3. Student ubiegający się o IOS  

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH INSTRUKCJI 

 

Udzielanie Indywidualnej Organizacji Studiów  

1. Prodziekan może przyznać indywidualną organizację studiów (IOS) uwzględniając 

specyficzną sytuację studenta, a w szczególności, gdy:  

a. studiuje on dodatkowo na innym niż podstawowy kierunek studiów,  

b. jest osobą niepełnosprawną,  

c. jest wybitnym sportowcem, członkiem sportowej kadry narodowej, kadry 

akademickiej,  

d. w innych uzasadnionych przypadkach. 

2. Uzasadnionymi przypadkami uprawniającymi do ubiegania się o przyznanie 

indywidualnej organizacji studiów na Wydziale Humanistyczno-Społecznym 

ATH są: 

a. samodzielne wychowywanie dzieci, 

b. ciąża, 

c. pełnienie opieki nad chorym członkiem najbliższej rodziny, 

d. odbywanie części studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych, 

na podstawie umów zawartych przez Uczelnię, 

e. szczególne obowiązki pracownicze studenta studiów niestacjonarnych 
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f. uzasadniona konieczność zmiany przez studenta trybu studiów (z 

niestacjonarnych na stacjonarne lub odwrotnie). 

3. Dodatkową przesłanką braną pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o IOS 

mogą być wyniki w nauce osiągane przez studenta. Przesłanki tej Prodziekan 

nie może brać pod uwagę w sytuacji: samodzielnego wychowywania dzieci, 

ciąży, pełnienia opieki nad chorym członkiem najbliższej rodziny oraz znacznej 

niepełnosprawności studenta. 
 

Zasady odbywania Indywidualnej Organizacji Studiów 

1. Student ubiegający się o IOS, spełniający warunki Regulaminu Studiów ATH 

zobowiązany jest do złożenia podania do Prodziekana o zgodę na IOS wraz z 

uzasadnieniem. Do wniosku o przyznanie indywidualnej organizacji studiów student 

zobowiązany jest dołączyć takie dokumenty, które w sposób niebudzący wątpliwości 

pozwolą przyjąć, że student mieści się w jednej z wyżej wymienionych kategorii. Bez 

dokumentów pozwalających na weryfikację twierdzeń zawartych w uzasadnieniu 

podania – Prodziekan nie będzie miał możliwości wydania pozytywnej decyzji. 
2. Po rozpatrzeniu podania przez Prodziekana i wydaniu pozytywnej decyzji student 

otrzymuje „Porozumienie w sprawie indywidualnej organizacji studiów” (Załącznik). 

Termin zwrotu uzupełnionego porozumienia nie powinien być dłuższy niż 3 

tygodnie na studiach stacjonarnych i 4 tygodnie na studiach niestacjonarnych 

od momentu rozpoczęcia zajęć na danym semestrze bądź od uzyskanej zgody 

Prodziekana.  
3. Student, który uzyskał zgodę na IOS jest zobowiązany do wypełnienia „Porozumienia 

w sprawie indywidualnej organizacji studiów” i ustalenia z nauczycielami 

prowadzącymi poszczególne przedmioty szczegółowych zasad uczestnictwa w 

zajęciach, w których obecność studenta zgodnie z Regulaminem Studiów ATH jest 

obowiązkowa. 
4. W przypadku studenta posiadającego IOS terminy zaliczeń i egzaminów mogą być 

ustalone indywidualne, przy czym zaliczenie przedmiotu i egzamin powinny mieć taką 

samą formę, jak w przypadku pozostałych studentów. 
5. Student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie pisemnego porozumienia z 

prowadzącym zajęcia dydaktyczne. Brak porozumienia w aktach studenta oznacza, że 

student nie korzystał z IOS, mimo uzyskania pozytywnej decyzji o jego przyznaniu. 

6. Student ma obowiązek zaliczenia semestru - objętego decyzją o IOS - do końca sesji 

poprawkowej tego semestru. 

7. Zgodna na IOS wydawana jest na okres nie dłuższy niż 1 semestr lub do końca 

semestru, na którym student obecnie się znajduje. 
8. Prodziekan może cofnąć zgodę na indywidualną organizację studiów w 

sytuacji, gdy ustaną przesłanki, dla których przyznana została studentowi 

indywidualna organizacja studiów, bądź w wyniku naruszenia przez studenta 

przepisów obowiązujących na uczelni określonych w Regulaminie Studiów ATH. 

 

DOKUMENT ZWIĄZANE Z INSTRUKCJĄ 

 

Regulamin studiów wyższych w Akademii Techniczno-Humanistycznej (Uchwała 

nr 773/01/IV/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 stycznia 

2012 roku). 
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ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Porozumienie w sprawie indywidualnej organizacji studiów (Załącznik nr 1) 
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Załącznik nr 1 

 
 

………………………………… 

(imię i nazwisko studenta) 

………………………………… 

(kierunek studiów) 

………………………………… 

(rok i semestr studiów) 

 

POROZUMIENIE 

w sprawie indywidualnej organizacji studiów 

 

Przedmiot: 

…………….……………………………………………………………………….  

prowadzący: …………………………………………………… 

Sposób uczestnictwa studenta w zajęciach dydaktycznych: …………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………… 

Formy realizacji obowiązków studenckich: ……………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……… 

     

 Podpis studenta        Data i podpis pracownika dydaktycznego 

 

Przedmiot: 

…………….……………………………………………………………………….  

prowadzący: …………………………………………………… 

Sposób uczestnictwa studenta w zajęciach dydaktycznych: …………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………… 

Formy realizacji obowiązków studenckich: ……………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……… 

     

 Podpis studenta        Data i podpis pracownika dydaktycznego 

http://polka.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2015/02/Prezentacja-WHS-16.02.2015.pdf


        

 

 

Przedmiot: 

…………….……………………………………………………………………….  

prowadzący: …………………………………………………… 

Sposób uczestnictwa studenta w zajęciach dydaktycznych: …………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………… 

Formy realizacji obowiązków studenckich: ……………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……… 

     

 Podpis studenta        Data i podpis pracownika dydaktycznego 
 

Przedmiot: 

…………….……………………………………………………………………….  

prowadzący: …………………………………………………… 

Sposób uczestnictwa studenta w zajęciach dydaktycznych: …………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………… 

Formy realizacji obowiązków studenckich: ……………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……… 

     

 Podpis studenta        Data i podpis pracownika dydaktycznego 
 

Przedmiot: 

…………….……………………………………………………………………….  

prowadzący: …………………………………………………… 

Sposób uczestnictwa studenta w zajęciach dydaktycznych: …………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………… 

Formy realizacji obowiązków studenckich: ……………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……… 

     

 Podpis studenta        Data i podpis pracownika dydaktycznego 
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