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UCHWAŁA OKOŁOREGULAMINOWA 

Uchwała nr 11/06/2021 
Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Humanistycznych 

z dnia  10.06.2021r. 
w związku z Uchwałą nr 68/04/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 kwietnia 

2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim 

w sprawie warunków i zasad odbywania studiów według indywidualnej organizacji (IOS) 

Rada Dydaktyczna Kolegium Nauk Humanistycznych, działając w myśl § 7 Regulaminu 

studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim ustala następujące warunki i zasady odbywania 

studiów według indywidualnej organizacji studiów (IOS), związane ze specyfiką 

prowadzonych kierunków studiów:  

§ 1 

1. Student może uzyskać zgodę Dziekana na studiowanie według indywidualnej organizacji 

zajęć, jeśli spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w § 22, ust. 2 i 3 Regulaminu 

studiów1 na Uniwersytecie Rzeszowskim lub co najmniej jeden z warunków 

wymienionych poniżej:  

a) uczestniczy w wydarzeniu artystycznym na poziomie krajowym lub 

międzynarodowym uniemożliwiającym uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia 

dydaktyczne,  

b) jest rodowitym użytkownikiem studiowanego języka (w przypadku kierunków: 

filologia angielska, filologia germańska, filologia rosyjska i lingwistyka stosowana),  

c) w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.  

2. Po konsultacji z Kierownikiem Kierunku Dziekan może wyrazić zgodę na częściową IOS, 

nieobejmującą przedmiotów kluczowych dla kierunku.  

                                                           
1 Zapis z Regulaminu studiów, str. 13-14: 

2. Podstawą ubiegania się o studiowanie w trybie IOS jest:  

1) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub ciężka choroba potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez 

uprawnionego lekarza, które w znacznym stopniu utrudniają uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia dydaktyczne;  

2) odbywanie części studiów w uczelni krajowej lub zagranicznej;  

3) przyjęcie na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się;  

4) korzystanie z krótkoterminowego urlopu od zajęć;  

5) ciąża studentki potwierdzona zaświadczeniem lekarskim – na studiach stacjonarnych;  

6) niekorzystanie z urlopu, o którym mowa § 46 ust. 3, przez studenta studiów stacjonarnych będącego rodzicem.  

3. Podstawą przyznania studentowi IOS może być także:  

1) studiowanie równolegle co najmniej na dwóch kierunkach w trybie stacjonarnym, udokumentowane faktyczną 

kolizją zajęć oraz potwierdzone uzyskaniem wysokich wyników w nauce;  

2) wystąpienie przyczyn, które obiektywnie nie stanowią podstawy do ubiegania się studenta o udzielenie urlopu od 

zajęć lub zmiany formy studiów na niestacjonarne;  

3) uczestniczenie w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub międzynarodowym uniemożliwiające 

uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia dydaktyczne;  

4) uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych lub udział w działalności badawczej prowadzonej przez UR poza 

podstawowym programem studiów.  
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§ 2 

1. Wniosek o IOS student składa do Dziekana w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem 

zajęć dydaktycznych w semestrze lub do 14 dni po zaistnieniu przyczyny, będącej 

podstawą do ubiegania się o IOS  

2. Wniosek składany przez studenta musi zawierać uzasadnienie oraz dokumentację 

poświadczającą stan rzeczy.  

3. Student musi uzyskać zgodę Dziekana na IOS zanim przystąpi do ustalania 

harmonogramu konsultacji, zaliczeń i egzaminów z nauczycielami akademickimi 

prowadzącymi zajęcia w danym semestrze (załącznik nr 1 – wzór harmonogramu IOS).  

3. Po otrzymaniu zgody na IOS, student jest zobowiązany ustalić – w ciągu 30 dni, czyli do 

dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru – z prowadzącymi zajęcia harmonogram 

realizacji i weryfikacji efektów uczenia się, który przedkłada do zatwierdzenia 

Dziekanowi. 

4. Harmonogram IOS może być ustalany mailowo; wówczas do dziekanatu należy 

dostarczyć printscreeny korespondencji z prowadzącymi. 

5. Nauczyciel akademicki ma obowiązek odpowiedzieć na wniosek studentka w terminie  

7 dni. 

6. Wniosek o zgodę na IOS można składać w innym niż wymienione w ust. 3  terminie tylko 

w sytuacji nagłego zaistnienia przyczyny (do 14 dni od jej zaistnienia). 

§ 3 

1. W przypadku nieprzedstawienia harmonogramu IOS do 14 dni od rozpoczęcia 

semestru, którego wniosek dotyczy, lub braku postępów w nauce dziekan ma prawo 

anulować zgodę na IOS z powodu niespełnienia przez studenta warunków IOS. 

2. Na podstawie zatwierdzonego harmonogramu pracownik Sekcji Toku Studiów 

dziekanatu wprowadza do uczelnianego systemu dziekanatowego status IOS.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.  

 

Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych  

dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR 


