Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
Wyciąg z Regulaminu studiów wyższych
w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
Załącznik do uchwały Nr 26 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r.
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Indywidualna organizacja studiów
§ 20
O przyznanie indywidualnej organizacji studiów, zwanej dalej „IOS” może się ubiegać student:
1) szczególnie uzdolniony i wyróżniający się w nauce;
2) z niepełnosprawnościami;
3) aktywnie uczestniczący w pracach organów samorządu studenckiego (uczelnianego i
wydziałowego);
4) biorący udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub międzynarodowym;
5) zamierzający odbyć część studiów w innej uczelni;
6) studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów;
7) wybrany do organów kolegialnych;
8) w stosunku do którego potwierdzono efekty uczenia się;
9) odbywający roczny kurs języka polskiego.
W uzasadnionych przypadkach dziekan może odstąpić od konieczności spełnienia co najmniej jednego
z warunków, o których mowa w ust. 1.
Wykonywanie pracy zarobkowej nie może stanowić podstawy do ubiegania się o IOS, chyba, że dziekan
z ważnych powodów postanowi inaczej.
Nie można odmówić zgody na odbywanie studiów według IOS do czasu ich ukończenia w przypadku
studentki będącej w ciąży i studentce lub studentowi studiów stacjonarnych będącemu rodzicem.
Indywidualna organizacja studiów może polegać w szczególności na:
1) indywidualnym doborze metod i form kształcenia;
2) modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów;
3) zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu z prowadzącym zajęcia - zgodnie z
szczegółową organizacją roku akademickiego.
Zgoda na IOS może być wydana na jeden semestr z możliwością wydania zgody na kolejne semestry
po złożeniu stosowego wniosku.
Student ubiegający się o IOS jest zobowiązany złożyć wniosek do dziekana nie później niż w ciągu 2
pierwszych tygodni od rozpoczęcia zajęć lub zaistnienia przyczyny.
Przyznanie IOS upoważnia studenta do częściowego zwolnienia z obowiązku uczęszczania na zajęcia.
Sposób i termin zaliczania zajęć student uzgadnia indywidualnie z koordynatorami zajęć albo z
nauczycielami prowadzącymi zajęcia i przedstawia do zatwierdzenia dziekanowi w ciągu 2 tygodni od
dnia wydania decyzji w sprawie IOS.
W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów
lub braku postępów w nauce dziekan może cofnąć zgodę na IOS.
IOS może prowadzić do skrócenia okresu kształcenia. IOS nie może natomiast prowadzić do
wydłużenia nominalnego czasu trwania studiów na danym kierunku, poziomie i profilu oraz formie
studiów.
Schemat postępowania:
Złożenie do dziekanatu podania o IOS zgodnie z § 20, ust. 7 Regulaminu studiów wyższych w PRz (do
wykorzystania wzór podania - załącznik 1 IOS);
Po uzyskaniu zgody na IOS student przedstawia odpowiedzialnemu za dany kierunek prodziekanowi
ds. kształcenia uzgodniony z koordynatorami lub prowadzącymi zajęcia sposób i termin zaliczania zajęć
zgodnie z § 20, ust. 9 Regulaminu studiów wyższych w PRz (w przypadku wersji papierowej według
wzoru z załącznika 2 IOS lub w przypadku wersji elektronicznej według wzoru z załącznika 3 IOS.

Załącznik 1 IOS

..................................................
miejscowość, dnia

.................................................
imię i nazwisko

.................................................
kierunek studiów i specjalność

.................................................
rok, semestr i stopień studiów

studia stacjonarne/niestacjonarne*
.................................................
numer albumu

............................................................
stopień naukowy, imię i nazwisko

Prodziekan ds. kształcenia
Wydział Zarządzania
Wniosek o udzielenie zgody na indywidualną organizację studiów (IOS)
Zgodnie z § 20 Regulaminu studiów w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego
Łukasiewicza z dnia 29 kwietnia 2021 r. zwracam się z prośbą o udzielenie zgody na
indywidualną organizację studiów (IOS) w semestrze ......... w roku akademickim ......................
Prośbę swą motywuję:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Z wyrazami szacunku

Załączniki:

1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

Załącznik 2 IOS

...............................................
miejscowość, dnia

.................................................
imię i nazwisko

.................................................
kierunek studiów i specjalność

.................................................
rok, semestr i stopień studiów

studia stacjonarne/niestacjonarne*
.................................................
numer albumu

Wykaz przedmiotów w ramach IOS1
Przedmiot2

Imię i nazwisko osoby prowadzącej

Sposób i termin zaliczenia

Termin zaliczenia

Zgoda/brak zgody
i podpis osoby prowadzącej3

* niepotrzebne skreślić
1 tabelę należy dostosować do ilości przedmiotów, które mają być objęte IOS;
2 w tabeli należy uwzględnić te zajęcia, w przypadku których student ubiega się o zmiany w organizacji studiów. Nie ma formalnych przeciwwskazań,
aby student jedne z zajęć w ramach przedmiotu zaliczał w sposób indywidualny, a w drugich uczestniczył na zasadach ogólnych;
3 niepotrzebne skreślić, brak zgody nauczyciela akademickiego prowadzącego dane zajęcia oznacza, że student w przypadku tych zajęć jest zobowiązany uczestniczyć w nich na zasadach ogólnych.

Załącznik 3 IOS

Przykładowa treść wiadomości e-maila wysłana do prowadzącego przedmiot
powinna zawierać następujące informacje:

<POCZĄTEK WIADOMOŚCI>
Imię i nazwisko studenta:
Kierunek studiów i specjalność:
Rok, semestr i stopień studiów:
Studia stacjonarne/niestacjonarne*
Numer albumu:
Proszę o ustalenie trybu, warunków zaliczenia i terminu zaliczenia w złożonego podania o
indywidualną organizację studiów (IOS).
Nazwa przedmiotu:
Imię i nazwisko osoby prowadzącej:

Odpowiedź prowadzącego: zgoda/brak zgody*
Sposób i termin zaliczenia:
* niepotrzebne usunąć



Nie ma formalnych przeciwwskazań, aby student jedne z zajęć w ramach przedmiotu zaliczał w sposób
indywidualny, a w drugich uczestniczył na zasadach ogólnych;
Brak opinii nauczyciela akademickiego prowadzącego dane zajęcia oznacza, że student w przypadku tych
zajęć jest zobowiązany uczestniczyć w nich na zasadach ogólnych.

<KONIEC WIADOMOŚCI>

