Uchwała Nr RWZST-1-XII/2009
Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
Akademii Wychowania Fizycznego im . Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 1 grudnia 2009 roku
w sprawie zasad studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programów Nauczania
(IPSPN) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).

Działając na podstawie § 69 ust. 1. pkt 7 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im.
Jerzego Kukuczki w Katowicach Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką po
zasięgnięciu opinii Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Kształcenia ustala, co następuje:
§ 1.
1. Student może ubiegać się o prawo do studiowania według indywidualnego planu
studiów i programu nauczania, zwane dalej „IPSPN”, polegające na indywidualizacji
realizowanego przez studenta planu studiów i programów nauczania, pod warunkiem
zachowania standardów nauczania.
2. Student może ubiegać się o studiowanie według indywidualnej organizacji studiów,
zwanej dalej „IOS” polegającej na indywidualnym uzgodnieniu sposobów i terminów
realizacji poszczególnych przedmiotów, występujących w obowiązujących planach
studiów.
§ 2.
1. Szczegółowe zasady studiowania według IPSPN:
1) Dziekan może przyznać prawo do studiowania według
IPSPN studentom
spełniającym warunki, o których mowa w § 10 ust. 3 Regulaminu Studiów.
2) Decyzje o przyznaniu IPSPN podejmuje dziekan na wniosek studenta.
Udokumentowane podanie składają:
a. studenci I roku studiów do 31 października lub przed rozpoczęciem drugiego
semestru,
b. pozostali studenci przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru.
3) IPSPN przyznawany jest na okres dwóch lat.
4) Okres studiów według IPSPN może być skrócony lub wydłużony, w stosunku do
obowiązujących standardów.
5) Student studiujący według IPSPN ma prawo do modyfikacji planu studiów
i programów nauczania polegających na:
a. modyfikacji programów nauczania przedmiotów, określonych programem
studiów, w uzgodnieniu z prowadzącym,
b. modyfikacja planów studiów, polegająca na indywidualnym rozłożeniu
w poszczególnych semestrach realizacji przedmiotów określonych
w obowiązujących planach studiów.
6) Student studiujący według IPSPN ma możliwość ustalić z prowadzącym, bez
zmniejszania wymagań odnoszących się do zakresu i poziomu wiedzy, sposób
realizacji przedmiotu polegający w szczególności na:

a. uczestnictwie w zajęciach dydaktycznych studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych,
b. wpisaniu do dowolnej grupy danego roku studiów,
c. zaliczaniu przedmiotów i zdawaniu egzaminów w terminach uzgodnionych
indywidualnie w formie pisemnej,
d. zwolnieniu z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.
7) Studia według IPSPN rozliczane są w systemie rocznym z przedmiotów
zadeklarowanych.
8) Student, nie później ni ż miesiąc po przyznaniu IPSPN składa w dziekanacie
deklarację planowanych do realizacji przedmiotów w ciągu roku. Deklaracja może
być modyfikowana poprzez
dodanie kolejnych przedmiotów w ciągu roku
akademickiego. Wszystkie zadeklarowane przedmioty stają się dla studenta
obligatoryjne.
9) Dziekan w uzasadnionych przypadkach, może na wniosek studenta wykreślić
przedmioty z deklaracji.
10) W przypadku liczniejszej niż 7 liczby studentów deklarujących ten sam przedmiot
dziekan może powołać odrębną grupę do realizacji zajęć dydaktycznych.
11) Za realizację poszczególnych przedmiotów odpowiadają prowadzący wyznaczeni
przez kierowników jednostek organizacyjnych.
12) Niezrealizowane w ciągu roku zadeklarowane przedmioty muszą zostać powtórzone
w następnym roku rozliczeniowym. Student składa podanie o powtarzanie
niezliczonego przedmiotu.
13) Dziekan może cofnąć zgodę na studiowanie według IPSPN studentowi, który utracił
uprawnienia do IPSPN, określone w Regulaminie Studiów.
14) Dziekan cofa zgodę na studiowanie według IPSPN studentowi który:
a. został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej,
b. nie przestrzega Regulaminu Studiów,
c. nie zaliczył lub nie zdał egzaminu z powtarzanego po raz drugi przedmiotu.
15) Student, który utracił uprawnienia lub zgodę na studiowanie według IPSPN zostaje
wpisany na semestr bezpośrednio wyższy od ostatnio zaliczonego.

§ 3.
1. Szczegółowe zasady studiowania według IOS:
1) Dziekan może przyznać prawo do studiowania według IOS studentom spełniającym
warunki, o których mowa w § 11. ust. 2. Regulaminu Studiów.
2) IOS przyznawany jest na dany rok akademicki. Decyzje o przyznaniu IOS podejmuje
dziekan po rozliczeniu się studenta z wcześniejszych semestrów. Udokumentowane
podanie składają:
a. studenci I roku studiów do 15 października lub przed rozpoczęciem drugiego
semestru,
b. pozostali studenci przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru.

c. w przypadku nabycia uprawnień do uzyskania IOS w trakcie roku
akademickiego, student może złożyć podanie w innym terminie
W uzasadnionych przypadkach dziekan może ustalić inne terminy.
3) Student studiujący według IOS ma prawo do:
a. zwolnienia z uczęszczania na zajęcia dydaktyczne w wymiarze minimum 40%,
co nie oznacza zmniejszenia wobec studenta wymagań odnoszących się do
zakresu i poziomu wiedzy z przedmiotów objętych planem i programem
studiów na danym kierunku kształcenia – zwiększenie nieobecności na
zajęciach obowiązkowych jest możliwe po uzgodnieniu z prowadzącym
zajęcia,
b. 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,
c. za zgodą prowadzącego, realizowania części zajęć z przedmiotu na studiach
niestacjonarnych (stacjonarnych),
d. 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) Student studiujący według IOS ma obowiązek:
a. przestrzegać Regulamin Studiów,
b. dokonywać uzgodnień, o których mowa w ust. 3 pkt a,b,c,d w ciągu dwóch
tygodni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze studiów,
c. reprezentować uczelnię w międzyuczelnianej rywalizacji sportowej, jeśli
podstawą przyznania IOS było uprawianie sportu wyczynowego.
5) Dziekan cofa zgodę na studiowanie według IOS studentowi który:
a. został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej,
b. nie przestrzega Regulaminu Studiów,
6) Dziekan może cofnąć zgodę na studiowanie według IOS studentowi, który utracił
uprawnienia do IOS, określone w Regulaminie Studiów.
§ 4.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Uprawnionych do głosowania 16 osób, obecnych:10 osób, głosowało 10 osób.
Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im
Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaopiniowała projekt
Uchwały w sprawie zasad studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programów
Nauczania (IPSPN) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).

Dziekan
Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr hab. Władysław Mynarski prof. nadzw.

