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ZASADY  STUDIOWANIA  

ZGODNIE Z SYSTEMEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS)  

DLA STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 

 ORAZ TRYBU ODBYWANIA I ZALICZANIA PROGRAMU ERASMUS+  

NA WYDZIALE NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 

 AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 

 

I. Przepisy ogólne  

§ 1 

Studia przebiegają według programów kształcenia ustalonych dla poszczególnych kierunków 
studiów w trybie określonym w art. 171, ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (DzU 164, poz. 1365), i § 30, ust 2, pkt 7,  Statutu AMW z 27 
października 2015 r. oraz §12, ust. 3, pkt 3 i § 17, ust. 6, § 27 Regulaminu Studiów Akademii 
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 kwietnia 2015 r. 

§ 2 

Student, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej oraz po spełnieniu 
obowiązujących kryteriów, może uzyskać prawo do studiowania za granicą zgodnie  
z porozumieniami zawartymi przez uczelnię macierzystą. Podczas studiów na uczelni 
partnerskiej student pozostaje pełnoprawnym studentem uczelni macierzystej.  

§ 3 

System ECTS stosowany jest zgodnie z następującymi dokumentami:  

a) Katalogiem przedmiotów (course catalogue), w którym zawarte są informacje  
o kierunkach studiów, programach nauczania, regulaminie studiów, zasadach przyjęcia oraz 
przepisach administracyjnych uczelni. Katalog, będący swego rodzaju przewodnikiem, 
adresowany jest do studentów i nauczycieli akademickich uczelni partnerskich. Ma pomóc  
im w wyborze odpowiedniego programu zajęć i zaplanowaniu studiów. Dostarcza ponadto 
praktycznych informacji. Pakiet, najczęściej w formie publikacji lub w wersji elektronicznej, 
aktualizowany jest co roku.  

b) Porozumieniem o planach i programach zajęć, które obowiązuje zarówno uczelnię 
macierzystą, jak i zagraniczną oraz studenta. Student, po wybraniu uczelni, w której zamierza 
przez pewien czas studiować, wypełnia formularz zgłoszeniowy. W porozumieniu                          
z koordynatorem Erasmus+ wydziału macierzystego ustala na podstawie pakietu 
informacyjnego uczelni przyjmującej program zajęć, który będzie w niej realizował.  
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Po zatwierdzeniu wniosku przez uczelnię przyjmującą, student oraz uczelnia macierzysta                          
i przyjmująca podpisują porozumienie w sprawie programu zajęć, w których będzie  
on uczestniczył oraz liczby punktów ECTS, które zostaną przyznane za ich zaliczenie.  

c) Wykazem zaliczeń, który jest podstawowym dokumentem uprawniającym studenta  
do ubiegania się o pełne zaliczenie okresu studiów za granicą, a dla przyszłych pracodawców 
potwierdzeniem ich odbycia. W wykazie odnotowuje się wszystkie przedmioty i zajęcia,  
w których student uczestniczył, wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi 
zgodnie ze skalą ocen stosowaną przez daną uczelnię. Połączenie punktów i stopni daje 
odpowiednio ilościowy i jakościowy opis pracy studenta podczas jego studiów za granicą. 
Wykazy zaliczeń studenta z uczelni macierzystej, dołączane do formularzy zgłoszeniowych, 
są szczególnie pomocne w czasie podejmowania decyzji przez uczelnię przyjmującą.  

d) Potwierdzeniem uznania zaliczeń z przedmiotów zrealizowanych na uczelni partnerskiej, 
które odpowiadają przedmiotom programu studiów na uczelni macierzystej i zostaną uznane 
jako jego część.  

 

II. Zasady systemu punktowego  

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS, ang. European Credit Transfer 
System) jest zbiorem procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, 
gwarantujących zaliczenie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego 
przez studenta w macierzystej uczelni.  

Zasadniczym celem ECTS jest stworzenie uregulowań prawnych i organizacyjnych 
dotyczących organizacji studiów oraz ujednolicenie sposobu studiowania w całym obszarze 
szkolnictwa wyższego Europy. Ponadto, studenci mają możliwość podjęcia lub kontynuacji 
studiów we wszystkich uczelniach realizujących projekt, a okres studiów odbyty na innych 
uczelniach może być w pełni uznany przez uczelnię macierzystą. Ułatwia to wyjazd  
na uczelnie zagraniczne, a także wymianę studentów między polskimi uczelniami, które 
wdrożyły ECTS.  

W skład ECTS wchodzi standardowa skala ocen ECTS, która ma być stosowana jako 
uzupełnienie lokalnych (czyli narodowych) standardowych skal oceniania.  

Program ECTS ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym 
prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.  

§ 4 

W planie studiów zawarty jest wykaz obowiązkowych przedmiotów nauczania w układzie 
semestralnym, z pełnym wymiarem godzinowym oraz egzaminów i innych obowiązków 
dydaktycznych, a także liczby punktów ECTS dla każdego przedmiotu. Wszystkie 
przedmioty nauczania w nim ujęte oceniane są w systemie punktowym ECTS.  
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§ 5 

a) Całkowita liczba punktów w semestrze wynosi co najmniej 30 ECTS.  

b) Liczba punktów uzyskanych po zaliczeniu wszystkich przedmiotów obowiązkowych  
i obieralnych może być większa, gdy student wybierze więcej przedmiotów fakultatywnych. 
Przekroczenie limitu punktów wymaganego planem studiów jest odnotowywane  
w suplemencie do dyplomu.  

c) Liczba punktów przyporządkowanych przedmiotom nauczania jest liczbą całkowitą.  

d) W przypadku przedmiotu (modułu), który nauczany jest przez kilka semestrów, liczba 
punktów przypisana całemu przedmiotowi jest sumą punktów, jakie zostały przypisane 
przedmiotowi w poszczególnych semestrach.  

e) System punktowy może prowadzić do skrócenia czasu studiów. 

§ 6 

a) Zaliczenie każdego przedmiotu oznacza uzyskanie odpowiedniej liczby punktów. Student 
otrzymuje ustaloną liczbę punktów za zaliczenie przedmiotu bez względu na wysokość 
uzyskanej pozytywnej oceny. Przedmiot, za którego zaliczenie student otrzymał odpowiednią 
liczbę punktów, nie podlega powtórnemu zaliczeniu. Zaliczenie przedmiotu oznacza 
realizację określonych efektów kształcenia. 

b) Ocena niedostateczna (2.0) jest oceną negatywną, oznacza nieosiągnięcie efektów 
kształcenia i niezaliczenie przedmiotu . 

§ 7 

a) Punkty za pracę dyplomową przyznawane są w ramach przedmiotu seminarium 
dyplomowe.  

b) Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie liczby punktów 
określonych w planach studiów dla każdego semestru.  

c) Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi:  

•� dla studiów pierwszego stopnia:  

J licencjackich 180;  

J inżynierskich 210;  

•� dla studiów drugiego stopnia 120;  

•� dla studiów trzeciego stopnia 240;  

d) Ocenom za pracę dyplomową oraz egzamin dyplomowy nie przyporządkowuje się 
punktów ECTS.  
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§ 8 

a) Suma punktów z niezaliczonych przedmiotów określana jest jako dług punktowy.  

b) Po semestrze pierwszym nie dopuszcza się długu punktowego.  

c) Warunkiem rejestracji na semestr [k], gdzie [k = 3, 4, …, K], [K] oznacza liczbę semestrów 
według planu studiów, jest uzyskanie w semestrze poprzedzającym [k J1] co najmniej  
[NkJ1 J 6] punktów, gdzie [NkJ1] jest liczbą punktów, którą należy zgromadzić po semestrze 
[k J1].  

d) Za dopuszczalny uznaje się dług punktowy nieprzekraczający sześciu punktów. Student 
może wówczas zostać wpisany warunkowo na wyższy semestr.  

e) Gdy skumulowany dług punktowy jest większy niż sześć punktów, ale nie przekracza 
dziesięciu, wówczas student ma prawo powtórzyć niezaliczone przedmioty, z prawem 
realizacji planu studiów wyższych semestrów.  

f) Jeśli skumulowany dług punktowy jest większy niż dziesięć punktów, wówczas student 
zostaje skreślony z listy studentów albo powtarza semestr, bez prawa realizacji studiów  
na wyższym semestrze. W uzasadnionych wypadkach, na wniosek studenta, kierownik 
podstawowej jednostki organizacyjnej może uchylić decyzję o skreśleniu.  

g) Dług punktowy, wynikający z niezaliczenia obligatoryjnych przedmiotów semestru [k], 
powinien zostać usunięty nie później niż do końca semestru [k + 1], gdzie [k + 1 ≤ K]. 
Niespełnienie tego warunku oznacza skreślenie z listy studentów albo powtarzanie semestru.  

h) Wysokość długu punktowego jest kontrolowana po każdym semestrze.  

 

III. Tryb odbywania i zaliczania programu Erasmus+  

§9 

a) Studenta odbywającego część studiów za granicą obowiązuje rozliczenie semestralne.   

b) Pełnomocnik wydziałowy ds. wymiany studentów i nauczycieli, za zgodą kierownika 
podstawowej jednostki organizacyjnej, przygotowuje porozumienia dwustronne  
z uczelniami zagranicznymi dotyczące wymiany studentów z określonego kierunku studiów 
lub specjalności. Umowy takie zawiera się z uczelniami zagranicznymi, które kształcą 
studentów na poziomie pierwszym oraz drugim. Przedkłada się je uczelnianemu 
pełnomocnikowi programu Erasmus+.   

c) Pełnomocnik wydziałowy dokonuje do 15 stycznia wstępnej kwalifikacji studentów  
na częściowe studia za granicą oraz nawiązuje kontakt z partnerami zagranicznymi, którzy 
dostarczają pakiet informacyjny i dokumentację obowiązującą na danej uczelni.  
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d) Kwalifikacji studentów na częściowe studia za granicą dokonuje się do 15 maja (semestr 
zimowy) oraz 15 listopada (semestr letni).  

e) Podstawą kwalifikacji na częściowe studia za granicą są wyniki w nauce. 

f) Pełnomocnik wydziałowy kwalifikuje studentów do wyjazdu zgodnie z zaplanowanym  
i zatwierdzonym w kontrakcie uczelnianym limitem miejsc i czasem pobytu za granicą. 
Wykaz zakwalifikowanych studentów przedstawia się uczelnianemu pełnomocnikowi 
programu Erasmus+ i partnerowi zagranicznemu.  

g) Student zakwalifikowany na studia częściowe za granicą w ramach programu Erasmus+ 
zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i podpisania porozumienia  
o programie zajęć (zgodnie z przewodnikiem ECTS).  

h) Dokładny program studiów zostaje uzgodniony pomiędzy uczelnią macierzystą,  
w imieniu której działa pełnomocnik wydziałowy ECTS, a uczelnią przyjmującą oraz 
studentem przed jego wyjazdem na stypendium. O jakichkolwiek zmianach  
w zaplanowanym i zaakceptowanym porozumieniu o programie zajęć student musi 
bezzwłocznie powiadomić uczelnię. Jeśli uczelnia wyrazi zgodę na proponowane zmiany, 
zostaje wprowadzona do porozumienia o programie zajęć odpowiednia pisemna poprawka.  

i) Student jest zobowiązany dostarczyć właściwemu dziekanatowi zaświadczenie  
z uczelni partnerskiej potwierdzające, że zaplanowany program studiów został zrealizowany, 
oraz informujące o uzyskanych zaliczeniach i zdanych egzaminach, wraz z odpowiadającymi 
im punktami ECTS. Dokumentacja związana z realizacją studiów częściowych za granicą 
zostaje włączona do teczki akt osobowych studenta.  

j) Na podstawie dostarczonego przez studenta wykazu zaliczeń pełnomocnik wydziałowy 
ECTS potwierdza zaliczenie przedmiotów i egzaminów jako równoważnych z przedmiotami  
i egzaminami na danym kierunku oraz wystawia oceny z przedmiotów zaliczonych przez 
uczelnię zagraniczną według skali ocen wymienionej w § 10, pkt n) niniejszych zasad.  
W przypadku praktyk i seminarium dyplomowego student ma możliwość ich realizacji  
na uczelni macierzystej po powrocie z zagranicy. 

k) Termin uzyskania zaliczenia semestru lub roku przez studentów odbywających częściowe 
studia za granicą zależy od terminów organizacji danego roku akademickiego. Jeżeli jego 
dotrzymanie nie jest możliwe, ze względu na nieotrzymanie dokumentacji z uczelni 
przyjmującej studenta, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej dokonuje 
warunkowego wpisu studenta na wyższy rok (jednak bez pobierania ustalonych opłat).  

l) Na przedłużenie studiów za granicą student musi uzyskać zgodę kierownika podstawowej 
jednostki organizacyjnej przed końcem semestru, na który wyjechał.  

m) Korelacja skali ocen stosowanej na uczelni macierzystej i obowiązującej w ECTS:  
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Ocena/Nazwa oceny/Ocena ECTS  

5 Bardzo dobry A  

4+ dobry plus B  

4 dobry C  

3+ dostateczny plus D  

3 dostateczny E  

2 niedostateczny FX, F  

 

IV. Przepisy końcowe  

§ 10 

Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych niniejszym regulaminem jest 
pełnomocnik uczelniany ECTS.  

§ 11 

Regulamin systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS) dla studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych oraz trybu odbywania i zaliczania programu Erasmus+ na Wydziale Nauk 
Humanistycznych i Społecznych, uchwalony 21 października 2016 r. przez Radę Wydziału 
Nauk Humanistycznych i Społecznych, obowiązuje od 1 listopada 2016 r.  
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SZCZEGÓŁOWE ZASADY  

STUDIOWANIA WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW  

 

§ 1. Warunki ogólne:  

1.� Podstawę prawną do ubiegania się o indywidualny program studiów (dalej IPS) 
stanowi § 95 ust.1 Statutu AMW z dnia 27 października 2015 r. oraz § 14 ust 5 
Regulaminu Studiów Akademii Marynarki Wojennej z 23 kwietnia 2015 r.  

2.� Prawo do ubiegania się o IPS przysługuje każdemu studentowi, który spełnia kryteria 
określone w niniejszym regulaminie.  

3.� Student, który ubiega się o IPS musi uzyskać rekomendację dwóch nauczycieli 
akademickich, pracujących na WNHiS, posiadających co najmniej stopień doktora. 

4.� Zgoda na rozpoczęcie IPS może być udzielana studentom studiów pierwszego stopnia 
po zaliczeniu I roku studiów oraz studentom studiów drugiego stopnia po zaliczeniu  
I semestru studiów. Warunkiem ubiegania się o IPS jest uzyskanie średniej 
arytmetycznej ocen co najmniej 4,5 w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku. 

5.� Zgodę na IPS wydaje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, na podstawie 
odpowiednio umotywowanego wniosku studenta, zaopiniowanego przez kierownika 
jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie danego kierunku studiów.  

6.� IPS może być przyznany wyróżniającym się studentom na wniosek dyrektora instytutu 
(kierownika katedry) lub opiekuna koła naukowego.  

7.� Zasadniczym celem IPS jest ponadprogramowe wzbogacanie wiedzy studentów  
w ramach studiowanego kierunku, specjalności lub kierunków pokrewnych.  

8.� Studiowanie według IPS może prowadzić do skrócenia czasu trwania studiów, jednak 
nie więcej niż o dwa semestry.  

9.� Studenci studiujący według IPS mogą uczestniczyć w pracach naukowo – badawczych 
realizowanych na Wydziale. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik podstawowej 
jednostki organizacyjnej w porozumieniu z kierownikiem pracy badawczej.  

10.�Studia realizowane według IPS nie mogą trwać dłużej, niż studia realizowane według 
obowiązującego planu studiów.  

11.�Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, na wniosek zainteresowanego 
studenta powołuje opiekuna dydaktyczno – naukowego, który sprawuje merytoryczny 
nadzór nad przebiegiem IPS.  

12.�Student, który nie wywiązuje się z przyjętych na siebie obowiązków w ramach IPS 
traci prawo do takiego trybu studiowania z mocy prawa. 
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13.�Student ma prawo zrezygnować z kontynuowania IPS. W zaistniałej sytuacji 
Prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich określa studentowi terminy uzyskania 
brakujących zaliczeń i złożenia brakujących egzaminów.  

14.�Niniejszy regulamin nie dotyczy indywidualnej organizacji studiów, ani żadnych 
innych sytuacji, które nie zostały przewidziane w Regulaminie Studiów Akademii 
Marynarki Wojennej.  

15.�Jakiekolwiek zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zgody Rady Wydziału  
i stosownej opinii Prezydium Samorządu Studentów.  

 

§ 2. Opiekun dydaktyczny studenta  

1.� Opiekunem studenta realizującego IPS może być nauczyciel akademicki posiadający 
stopnień naukowy. 

2.� Studentowi składającemu wniosek o IPS przysługuje prawo do wskazania opiekuna, 
po uprzednim wyrażeniu zgody przez nauczyciela na podjęcie tej roli.  

3.� Opiekunowi, który powziął uzasadnione podejrzenie, że student uchyla się  
od wykonywania obowiązków wynikających z IPS przysługuje prawo do złożenia 
rezygnacji z pełnionej funkcji, po uprzednim wykorzystaniu wszystkich możliwości 
zdyscyplinowania studenta.  

4.� Studentowi, który ma podstawy sądzić, że opiekun nie wywiązuje się  
ze swoich obowiązków, przysługuje prawo do wystąpienia do kierownika 
podstawowej jednostki organizacyjnej o zmianę opiekuna.  

5.� Opiekun studenta współtworzy ze studentem indywidualny program studiów i ponosi 
merytoryczną odpowiedzialność za dobór treści i form kształcenia.  

6.� Opiekun studenta przedkłada kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej 
okresowe, merytoryczne sprawozdania z realizacji IPS przez powierzonego jego 
pieczy studenta.  

7.� Funkcja opiekuna ma zastosowanie do wszystkich studentów realizujących studia 
według IPS, w tym studentów z innych uczelni (także zagranicznych) oraz studentów 
studiujących za granicą w ramach programu Erasmus +.  

 

§ 3. Organizacja indywidualnego programu studiów  

1.� Wniosek o indywidualny program studiów student składa w Dziekanacie Wydziału 
najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem semestru, na którym IPS miałby 
obowiązywać (wzór wniosku w Załączniku nr 1).  

2.� Do wniosku, o którym mowa student załącza:  

�� merytoryczny i organizacyjny zakres IPS, uwzględniający efekty kształcenia 
dla danego kierunku studiów (wzór w załączniku nr 2), 
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•� pisemną zgodę wskazanego przez studenta opiekuna IPS. 

3.� Student, w trybie indywidualnym, za wiedzą i aprobatą opiekuna, uzgadnia terminy            
i sposób uzyskania zaliczeń i złożenia egzaminów wynikających z IPS.  

4.� Przedmioty stanowiące rozszerzenie studiów podstawowych są realizowane według 
harmonogramu ustalonego przez opiekuna, z uwzględnieniem zasadniczych zamierzeń 
roku akademickiego.  

5.� Okresem rozliczeniowym studiów realizowanych w ramach IPS jest semestr.  
W razie zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają studentowi dotrzymanie tego 
terminu (brak dokumentacji z innej uczelni), kierownik podstawowej jednostki 
organizacyjnej na pisemny wniosek studenta wyznacza inny, realny termin, który 
jednak nie podlega ponownemu przedłużeniu.  

 

§ 4. Wymagania merytoryczne względem indywidualnego programu studiów  

1.� Indywidualny program studiów opracowuje opiekun we współpracy ze studentem,  
a zatwierdza go kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. 

2.� Indywidualny program studiów obligatoryjnie uwzględnia:  

•� efekty kształcenia dla danego kierunku studiów;  

•� indywidualne zainteresowania studenta oraz jego predyspozycje do 
samodzielnej pracy naukowej;  

•� indywidualny dobór treści i form kształcenia;  

•� perspektywę zaangażowania studenta w realizację pracy lub projektu 
badawczego. 

3.� Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz punktów kredytowych ECTS, 
wynikająca z indywidualnego planu studiów nie powinna być mniejsza od 
przewidzianej w obowiązującym planie studiów dla danego semestru, z zachowaniem 
ogólnej struktury przedmiotów i form zajęć.  

4.� Dopuszcza się możliwość wymiany części lub całości niektórych przedmiotów planu 
podstawowego pod warunkiem, że zostaną zachowane efekty kształcenia oraz 
przypisana im minimalna liczba godzin zajęć i punktów ECTS.  

5.� Student realizujący w danym semestrze część studiów na innej uczelni, w tym 
zagranicznej może realizować IPS, zgodny z planem uczelni przyjmującej.  
W takiej sytuacji realizowany przez studenta indywidualny program studiów musi być 
pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna oraz uzyskać aprobatę kierownika 
podstawowej jednostki organizacyjnej. 

6.� Na wniosek opiekuna oraz za zgodą zainteresowanego studenta, a także z własnej 
inicjatywy, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może dokonać korekty 
IPS, pod warunkiem, że wpłynie to na merytoryczną wartość studiów i w większym 
stopniu uwzględni indywidualne predyspozycje studenta.  
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7.� IPS nie może naruszać kwalifikacji absolwenta, ani ograniczać jego kompetencji 
wynikających z osiągania efektów kształcenia.  

8.� W sytuacji naruszenia przez studenta podstawowych praw i obowiązków oraz 
sprzeniewierzenie się ślubowaniu, z chwilą uprawomocnienia się postępowania 
dyscyplinarnego, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej z mocy prawa 
uchyla decyzję w sprawie indywidualnego programu studiów.  
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Załącznik nr 1 

........................................................................ 
Imię i nazwisko 

Gdynia, ............................... 

Wpłynęło ........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

Adres do korespondencji, telefon kontaktowy 

 

Nr 

........................................................................ 

........................................................................ 

Kierunek, specjalność, rok studiów 

 

 
........................................................................ 

Nr grupy wykładowej, nr albumu 

 

 
DZIEKAN  
WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH  
I SPOŁECZNYCH 

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 
W GDYNI 

 

PODANIE O INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW 

 
Proszę o wyrażenie zgody na indywidualny program studiów w roku akademickim 20…./20….  

Uzasadnienie: ................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Moja średnia ocen w poprzednim semestrze wynosi ........................................... 

Moim opiekunem zgodził(a) się zostać ........................................... 

Do podania dołączam plan studiów ustalony wspólnie z opiekunem. 

............................................... 
Podpis studenta 
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ZGODA OPIEKUNA NAUKOWEGO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADNOTACJA DZIEKANATU: 

……………………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
   …………………….………………. 

      Data i podpis pracownika dziekanatu 

 

DECYZJA DZIEKANA: 
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Załącznik nr 2 

Karta studenta występującego o indywidualny program studiów 

 

Student/Studentka: Opiekun: 

......................................... 
Imię i nazwisko 

......................................... 
Imię i nazwisko 

        

Kierunek:  

Studia I stopnia / II stopnia 1 

Rok akademicki ............ /............ , rok studiów .......... , semestr .......... 

 

Przedmioty do zaliczenia  

Przedmiot Prowadzący 
Liczba punktów 

ECTS 
   

   

   

   

   

   

   

   

Uwagi:  

 
 

.......................................... 
Podpis studentki/studenta 

 

 

 

......................................... 
Podpis opiekuna 

 ......................................... 
Podpis Dziekana 

 

                                                            

1 niewłaściwe skreślić 
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SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA  

WEDŁUG INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW 

 

Zasady Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) określają sposób realizacji rygorów 
dydaktycznych obowiązujących studentów studiujących w ramach ww. organizacji studiów.  

 

§ 1. Warunki ogólne:  

1.� Podstawę prawną do ubiegania się o indywidualną organizację studiów (dalej IOS) 
stanowi art. 171 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. oraz 
§15 ust 4 i 5 Regulaminu Studiów Akademii Marynarki Wojennej z 23 kwietnia 
2015 r.  

2.� IOS jest formą kształcenia umożliwiającą studentowi ustalenie indywidualnych 
terminów realizacji rygorów dydaktycznych, wynikających z planu studiów.  

3.� Prawo do ubiegania się o IOS przysługuje studentowi, który spełnia kryteria określone 
w niniejszym regulaminie. 

4.� O IOS może ubiegać się student po zaliczeniu pierwszego rok studiów I stopnia oraz 
od drugiego semestru studiów II stopnia. 

5.� Podstawę do przyznania IOS stanowią okoliczności wymienione w § 15 Regulaminu 
Studiów pod warunkiem, że liczba studentów, którym przyznaje się IOS nie 
przekracza 10% wszystkich studentów wydziału. O kolejności decyduje komisja 
studentów złożona ze starostów grup szkoleniowych.  

6.� Zgodę na IOS wydaje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej  
na odpowiednio umotywowany wniosek studenta.  

7.� W nagłych przypadkach losowych, wniosek o przyznanie IOS może być złożony 
bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny losowej (uzasadniony odpowiednią 
dokumentacją). W takim przypadku zapisy pkt. 5 nie obowiązują. 

8.� Wniosek studenta ubiegającego się o IOS powinien zawierać dokumentację 
świadczącą o szczególnej sytuacji wnioskodawcy, zgodnej z ustaleniami zawartymi  
w punkcie 5 niniejszego regulaminu. 

 

§ 2. Zasady realizacji Indywidualnej Organizacji Studiów  

1.� Studiowanie według Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) może prowadzić  
do skrócenia czasu trwania studiów, jednak nie więcej niż o dwa semestry.  

2.� Studia realizowane według IOS nie mogą trwać dłużej, niż studia realizowane według 
obowiązującego planu studiów. 
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3.� Student w terminie dwóch tygodni od uzyskania zgody na IOS odbiera kartę 
uzgodnień terminów realizacji rygorów dydaktycznych z dziekanatu.  

4.� Uzgodnienia terminów realizacji rygorów dydaktycznych nie mogą trwać dłużej niż 
do końca października w przypadku semestru zimowego albo marca w przypadku 
semestru letniego. W przypadku przekroczenia tych terminów decyzja o przyznaniu 
IOS staje się nieważna z mocy prawa.    

5.� Studentowi, który nie wywiązuje się z przyjętych na siebie obowiązków w ramach 
Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) może być cofnięta zgoda, o której mowa  
w §1 pkt. 6.  

6.� Student ma prawo zrezygnować z kontynuowania Indywidualnej Organizacji Studiów. 
W zaistniałej sytuacji Prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich określa studentowi 
terminy uzyskania brakujących zaliczeń i złożenia brakujących egzaminów.  

7.� Jakiekolwiek zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zgody Rady Wydziału  
i stosownej opinii Samorządu Studentów.  

8.� Okresem rozliczeniowym studiów realizowanych w ramach IOS jest semestr. Decyzję 
wydaje się na rok akademicki. 

9.� W sytuacji naruszenia przez studenta podstawowych praw i obowiązków oraz 
sprzeniewierzenie się ślubowaniu, z chwilą uprawomocnienia się postępowania 
dyscyplinarnego, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej z mocy prawa 
uchyla decyzję w sprawie Indywidualnej Organizacji Studiów.  

 

 

 


