
 

Toruń, dn. …………... 

Dziekan 

Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

______________________________________ 

 

Pan/i 

…………………………………. 

Kierunek: ……………………… 

Nr albumu: ……………………. 

 

D E C Y Z J A 
 

Na podstawie § 7, § 9, § 68 uchwały Nr 57 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 

28 kwietnia 2015 r. Regulamin studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (tj. 

Biuletyn Prawny UMK z 2017 r., poz. 157), po rozpatrzeniu wniosku z dnia ……………..r. 

 

wyrażam zgodę na studiowanie w trybie Indywidualnej Organizacji Studiów 

w roku akademickim ………….., w semestrze zimowym/letnim* 

 

 

 

…………………………… 
podpis dziekana 

 

Wyciąg z regulaminu studiów UMK 2018 

 

III. Indywidualny tryb studiowania 
 

§ 7 

1. Student może ubiegać się o indywidualny tryb studiowania w formie:  

1) Indywidualnego Planu Studiów, lub  

2) Indywidualnej Organizacji Studiów.  

2. Decyzję w sprawie indywidualnego trybu studiowania podejmuje dziekan na wniosek 

studenta. 
3. W przypadku studenta realizującego studia w ramach Programu kariera dwutorowa, dziekan 

podejmuje decyzję o przyznaniu Indywidualnego Planu Studiów niezwłocznie po przekazaniu 

przez Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Sportowego decyzji o przyjęciu do Programu. 
 

§ 9 

1. Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie w formie Indywidualnej Organizacji Studiów 

w szczególności w stosunku do studenta:  

1) studiującego na więcej niż jednym kierunku studiów,  

2) sprawującego opiekę nad innymi członkami rodziny,  

3) niepełnosprawnego.  

2. Po uzyskaniu zgody dziekana na studiowanie w formie indywidualnej Organizacji Studiów 

student jest zobowiązany do ustalenia w terminie 14 dni z prowadzącymi zajęcia 

indywidualnych zasad odbywania i zaliczania zajęć, zapewniających osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia. W szczególności student może ubiegać się o indywidualne ustalenie, w 

miarę możliwości organizacyjnych:  



 

1) sposobu osiągnięcia efektów kształcenia przewidzianych dla danego przedmiotu (w 

szczególności indywidualnego wyboru grupy w ramach zajęć dydaktycznych lub realizacji 

efektów kształcenia przy częściowym lub całkowitym braku uczestnictwa w zajęciach 

kontaktowych);  

2) terminu i sposobu weryfikacji efektów kształcenia z zastrzeżeniem, że termin ten 

nie może wykraczać poza harmonogram przyjęty na danym kierunku studiów.  

2a. Ustalone z prowadzącymi zasady odbywania i zaliczania zajęć student przekazuje 

dziekanowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o 

którym mowa w ust. 2.  

2b. W przypadku ustania przyczyn wyrażenia zgody na studiowanie w formie Indywidualnej 

Organizacji Studiów, dziekan uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1.  

2c. Ust. 2b stosuje się odpowiednio w przypadku niezrealizowania obowiązku., o którym 

mowa w ust. 2a. 
2d. W przypadku studentów realizujących studia w ramach Programu kariera dwutorowa, 

ustalenie z prowadzącym zajęcia indywidualnych zasad ich odbywania i zaliczania następuje w 

uzgodnieniu z opiekunem studenta, o którym mowa w § 8 ust. 3. Ustępy 2a -2c stosuje się 

odpowiednio. 
3. Indywidualna Organizacja Studiów nie zwalnia z obowiązku zaliczania przedmiotów 

przewidzianych planem studiów.  

4. Indywidualną Organizację Studiów ustala się na okres nie dłuższy niż rok akademicki.  

5. Organizację i sposób realizacji procesu dydaktycznego w ramach Indywidualnej 

Organizacji Studiów studenta niepełnosprawnego dostosowuje się do rodzaju jego 

niepełnosprawności. 

 

Zasady odbywania i zaliczania zajęć w roku akademickim 2018/2019 

 

Przedmiot: …………………………………………………………………………………… 

 Zasady odbywania i zaliczania zajęć: 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………………… 
          Podpis prowadzącego zajęcia 

Przedmiot: …………………………………………………………………………………… 

 Zasady odbywania i zaliczania zajęć: 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………………… 
          Podpis prowadzącego zajęcia 

Przedmiot: …………………………………………………………………………………… 

 Zasady odbywania i zaliczania zajęć: 

 

 

 



 

 

 

 

       ………………………………………… 
          Podpis prowadzącego zajęcia 

Przedmiot: …………………………………………………………………………………… 

 Zasady odbywania i zaliczania zajęć: 

 

 

 

 

 

       ………………………………………… 
          Podpis prowadzącego zajęcia 

 

Przedmiot: …………………………………………………………………………………… 

 Zasady odbywania i zaliczania zajęć: 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………………… 
          Podpis prowadzącego zajęcia 

 

Przedmiot: …………………………………………………………………………………… 

 Zasady odbywania i zaliczania zajęć: 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………………… 
          Podpis prowadzącego zajęcia 

Przedmiot: …………………………………………………………………………………… 

 Zasady odbywania i zaliczania zajęć: 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………………… 
podpis dziekana 

 


