REGULAMIN PRZYZNAWANIA
INDYWIDUALNEJ ORGANIZCAJI STUDIÓW LUB INDYWIDULANEGO PLANU STUDIÓW
NA WYDZIALE LEKARSKIM I NAUK O ZDROWIU
Zatwierdzone Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” Dz. U. 2012r. poz.572, art. 171 ust.2
Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego (tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 26 z 26
października 2016 r.) roz.8, § 163 ust. 3
Regulamin studiów na UZ – zgodnie z uchwałą nr 458 Senatu UZ z dn. 29.04.2015 r. wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku i
ma zastosowanie do studentów przyjętych na studia po 30 września 2012 r.

§1
1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich ubiegający się o
Indywidualną Organizację Studiów (IOS), zobowiązani są do spełnienia przynajmniej jednego z następujących
warunków:
1) są członkami sportowej kadry narodowej,
2) posiadają aktualną mistrzowską lub I klasę w sportach indywidualnych,
3) są czynnymi zawodnikami klubów ekstraklasy lub I ligi w zespołowych grach sportowych w
dyscyplinach olimpijskich,
4) są członkami Klubu Uczelnianego AZS UZ oraz reprezentują Uczelnię w zespołowych grach
sportowych na poziomie II ligi lub posiadają przynajmniej II klasę sportową
5) są studentami niepełnosprawnymi,
6) studiują na dwóch kierunkach studiów (w przypadku specjalności decyduje Dziekan Wydziału),
7) wyjeżdżają na stypendia naukowe za granicę (bądź z takich stypendiów powracają),
8) biorą udział w krajowych programach wymiany studentów,
9) wykazują aktywność naukową i posiadają udokumentowane osiągnięcia w tym zakresie (publikacje,
prezentacja wyników badań na konferencjach, projektach badawczych),
10) samodzielnie wychowują dzieci,
11) są przedstawicielami samorządu studenckiego Uczelni rekomendowanymi przez Prorektora ds.
studenckich.
2. Studenci, którym przyznano IOS na podstawie ust. 1 pkt. 1), 2), 3) mają prawo do przekroczenia limitu
opuszczonych zajęć do 50% zajęć obowiązkowych. Zaliczenie przedmiotu następuje po odrobieniu zajęć na
zasadach ustalonych przez prowadzącego. Dla osób czynnie uprawiających sport na najwyższym poziomie
dopuszcza się formę odrobienia bez konieczności czynnego uczestnictwa w zajęciach.
3. Prawo do Indywidualnej Organizacji Studiów przyznaje Dziekan na pisemny wniosek studenta; termin złożenia
wniosku 14 dni od rozpoczęcia semestru.

4. W określonych poniżej przypadkach wniosek wymaga dodatkowo opinii:
1) w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 1), 2), – wniosek potwierdza odpowiedni Polski Związek
Sportowy,
2) w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 3) – wniosek potwierdza klub uczestniczący w rozgrywkach,
3) w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 4) – wniosek potwierdza Klub Uczelniany AZS UZ’
4) w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 8) – wniosek opiniuje wydziałowy koordynator ds. współpracy
z zagranicą,
5) w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 10) – wniosek
Naukowego.

opiniuje opiekun Studenckiego Koła

6) w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 11) – wniosek opiniuje Prorektor ds. studenckich.
5. Indywidualna Organizacja Studiów może być przyznana na okres jednego semestru.
6. Poza szczególnymi przypadkami losowymi Indywidualna Organizacja Studiów nie jest przyznawana na
studiach niestacjonarnych oraz w pierwszym semestrze studiów pierwszego stopnia.
7. Studenci korzystający z Indywidualnej Organizacji Studiów mają obowiązek ustalenia przed rozpoczęciem
zajęć w semestrze:
1) z prowadzącymi zajęcia:
- indywidualnych terminów zaliczeń i egzaminów, warunków
(wykładowca zapisuje je w karcie Indywidualnej Organizacji Studiów)

zaliczenia

przedmiotu

- dogodnych terminów zajęć dydaktycznych, praktyk i obozów szkoleniowych oraz limitu
pozaregulaminowych nieobecności z wyłączeniem przedmiotów klinicznych, (IOS) nie zwalnia studenta
z obowiązku terminowego uzyskania zaliczeń i przystąpienia do egzaminów zgodnie z harmonogramem
sesji).
- ewentualnych zwolnień z udziału w zajęciach sprawnościowych oraz zaliczeń z zakresu tej dyscypliny
(konkurencji) sportu, którą reprezentują jako zawodnicy,

2) z dziekanem:
- zwolnień z innych obligatoryjnych zajęć programowych i ustalenia odrębnej formy zaliczeń tych zajęć.
8. Zgoda na Indywidualną Organizację Studiów nie polega na automatycznym zwolnieniu studenta z
uczestnictwa w zajęciach i nie działa wstecz.
9. Student korzystający z Indywidualnej Organizacji Studiów jest zobowiązany złożyć w Dziekanacie kartę
indywidualnej organizacji Studiów w terminie 14 dni roboczych od rozpoczęcia semestru lub od daty uzyskania
zgody na tę formę studiowania; niedotrzymanie powyższego terminu może być traktowane przez Dziekana jako
rezygnacja z Indywidualnej Organizacji Studiów. Terminem rozpoczęcia Indywidualnej Organizacji Studiów z
danego przedmiotu jest dzień uzyskania pisemnej zgody wykładowcy.
10. Dziekan może zawiesić zgodę na studiowanie według Indywidualnej Organizacji Studiów na czas określony w
przypadku braku postępów w nauce lub wszczęcia wobec studenta postępowania dyscyplinarnego.

11. Sprawy związane z Indywidualną Organizacją Studiów, nieujęte w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie
Zielonogórskim, rozstrzyga Dziekan Wydziału.
§2
1. Zgodę na studiowanie według Indywidualnego Planu Studiów (IPS), mogą uzyskać studenci, którzy
spełniają jeden z następujących warunków:
1) osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen nie niższa niż 4,5) oraz wyróżniają się
ukierunkowanymi i udokumentowanymi zainteresowaniami naukowymi,
2) są czynnymi członkami kadry narodowej lub posiadają kwalifikacje olimpijskie potwierdzone przez
Polski Komitet Olimpijski,
2. Zgodę na studiowanie według Indywidualnego Planu Studiów wyraża Dziekan Wydziału na wniosek studenta
złożony 30 dni przed rozpoczęciem semestru.
3. Dziekan powołuje opiekuna naukowego – nauczyciela akademickiego posiadającego minimum tytuł doktora
oraz określa zasady studiowania według Indywidualnego Planu Studiów po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.
4. Indywidualny Plan Studiów gwarantuje uzyskanie przez studenta wszystkich efektów kształcenia
przewidzianych w programie studiów dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
5. Zasadniczym założeniem Indywidualnego Planu Studiów jest stworzenie możliwości skrócenia cyklu
kształcenia lub rozłożenia studiów w czasie dłuższym niż przewidywany. W ramach Indywidualnego Planu
Studiów, po uzyskaniu opinii opiekuna naukowego student może występować o:
a) realizację zajęć wykraczającą poza program studiów,
b) zamianę zajęć obowiązkowych objętych programem studiów na inne zapewniające porównywalne
efekty kształcenia w ramach obszaru (obszarów) wiedzy właściwych dla realizowanego kierunku
studiów,
c) zmianę kolejności realizowanych zajęć (nie dotyczy przedmiotów klinicznych).
6. Student może się ubiegać o Indywidualny Plan Studiów najwcześniej po ukończeniu I semestru studiów.
7. Student może zostać odwołany z Indywidualnego Programu Studiów na wniosek dziekana lub opiekuna
naukowego w przypadku:
a) nieprzestrzegania Regulaminu studiów, zasad i warunków IPS
b) uzyskania ocen niedostatecznych.
Student może zostać odwołany z IPS na własny wniosek. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Wydziału.
8. Student, któremu cofnięto zgodę na studia zgodnie z Indywidualnym Planem Studiów jest zobowiązany do
kontynuacji studiów w trybie standardowym z koniecznością uzupełnienia przedmiotów nieuwzględnionych w IPS.

