Uchwała Rady Wydziału Fizjoterapii
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
nr RWF – 2/XII/2015 z dnia 08 grudnia 2015r.
w sprawie szczegółowych zasad studiowania według indywidualnej organizacji studiów
oraz indywidualnego programu i planu studiów
Działając na podstawie § 126 ust. 3 Statutu AWF w Katowicach Rada Wydziału Fizjoterapii
ustala, co następuje:
§1
1. Zgodnie z regulaminem studiów w AWF w Katowicach § 12 student może ubiegać się o
prawo do studiowania według indywidualnej organizacji studiów, zwanej dalej IOS,
polegającej na indywidualnym uzgodnieniu sposobów i terminów realizacji
poszczególnych przedmiotów, występujących w obowiązujących planach studiów.
2. Dziekan może przyznać prawo do studiowania według IOS studentowi, który spełnia
jeden z poniższych warunków:
2.1. Jest osobą niepełnosprawną;
2.2. Studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów (po zaliczeniu I roku);
2.3. Czynnie uprawia sport wyczynowy i posiada co najmniej II klasę sportową lub jej
odpowiednik (co najmniej II liga w grach zespołowych lub III liga w piłce nożnej);
2.4. Jest zawodnikiem AZS-AWF Katowice i osiąga bardzo dobre wyniki sportowe;
2.5. Przejawia szczególną aktywność w studenckim ruchu naukowym i posada osiągnięcia
w tym zakresie (po zaliczeniu I roku studiów);
2.6. Który został przyjęty na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się;
2.7. W innych uzasadnionych przypadkach.
§2
1. IOS przyznawana może być kilka razy w ciągu trwania studiów ale jednorazowo najdłużej
na jeden rok akademicki.
2. Decyzję o przyznaniu IOS podejmuje Dziekan na wniosek studenta.
3. Student ubiegający się o przyznanie IOS składa udokumentowane podanie do Dziekana
najpóźniej do 15 października danego roku akademickiego. W uzasadnionych
przypadkach dziekan może ustalić inne terminy.
§3
1. Student studiujący według IOS może ubiegać się o częściowe zwolnienie z obowiązku
uczęszczania na zajęcia dydaktyczne w ramach uzgodnionych z nauczycielem
akademickim prowadzącym zajęcia (zwolnienie może dotyczyć co najwyżej 30% godzin
realizowanych w danym semestrze z poszczególnych przedmiotów kierunkowych i 50%
godzin realizowanych w danym semestrze z przedmiotów pozostałych).
2. Zwolnienie z uczęszczania na zajęcia nie oznacza zmniejszenia wobec studenta wymagań
odnoszących się do zakresu i poziomu wiedzy z przedmiotów objętych programem
studiów.
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§4
1. Student studiujący według IOS ma prawo do wpisania się, za zgodą prowadzącego
zajęcia, do dowolnej grupy danego roku.
2. Wybrana przez studenta na początku semestru grupa nie może być zmieniana bez zgody
prowadzącego zajęcia.
3. Student zobowiązany jest poinformować o wszystkich dokonanych zmianach grup
koordynatora danego przedmiotu w Zakładzie oraz Dziekana w terminie 2 tygodni od
uzyskania zgody na studiowanie według IOS.
§5
1. Student studiujący według IOS ma prawo do zaliczania przedmiotów i zdawania
egzaminów w formie i w terminach uzgodnionych indywidualnie z nauczycielem
prowadzącym zajęcia, nie wykraczających jednak poza wyznaczony termin poprawkowej
sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej na danym semestrze studiów.
2. Student studiujący według IOS za zgodą dziekana ma prawo do odbywania praktyk i
obozów programowych w innych terminach niż wyznaczone w planach studiów.
§6
1. Zgodnie z regulaminem studiów w AWF w Katowicach § 11 student może ubiegać się o
prawo do studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania,
zwane dalej IPPS, polegające na indywidualizacji realizowanego przez studenta planu
studiów i programów nauczania, pod warunkiem zachowania obowiązujących standardów
kształcenia.
2. Dziekan może przyznać prawo do studiowania według IPPS studentowi, który spełnia
jeden z poniższych warunków:
2.1. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 4.5) i równocześnie
przejawia szczególną aktywność w studenckim ruchu naukowym lub uczestniczy w
realizacji programów badawczych w Katedrze (Instytucie, Zakładzie) oraz posiada
osiągnięcia w tym zakresie (po zaliczeniu I roku studiów);
2.2. Uczestniczy w studiach krajowych lub zagranicznych w ramach wymiany
międzyuczelnianej ;
2.3. Jest członkiem polskiej kadry narodowej, jej rezerwy lub kadry uniwersjadowej;
2.4. Jest zawodnikiem w sportach indywidualnych w dyscyplinach olimpijskich
posiadających klasę sportową pierwszą, mistrzowską lub mistrzowską
międzynarodową;
2.5. Jest zawodnikiem w grach zespołowych, uczestniczącym w rozgrywkach centralnych,
organizowanych przez polskie związki sportowe;
2.6. Odbywa staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego;
2.7. Jest osobą niepełnosprawna, a stopień niepełnosprawności uniemożliwia studiowanie
w zwykłym trybie;
2.8. W innych uzasadnionych przypadkach.
§7
Studia odbywane według IPPS polegają na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach
studiowanej specjalności albo na zmianie profilu kształcenia (łączenie dwu lub więcej
specjalności w obrębie jednego lub dwóch kierunków) oraz udziale studenta w pracach
naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie fizjoterapii, kultury
fizycznej i nauk medycznych.
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§8
1. IPPS może być przyznawana kilka razy w ciągu trwania studiów ale jednorazowo
najdłużej na dwa lata akademickie.
2. Decyzję o przyznaniu IPPS podejmuje dziekan na wniosek studenta.
3. Student ubiegający się o przyznanie IPPS składa udokumentowane podanie do dziekana
najpóźniej do 15 października danego roku akademickiego. W uzasadnionych
przypadkach dziekan może ustalić inne terminy.
§9
Okres studiów według IPPS może być skrócony lub wydłużony w stosunku do
obowiązujących standardów.
§ 10
Student studiujący według IPPS ma prawo do modyfikacji planów studiów polegających na:
1. Studiowaniu dodatkowych przedmiotów bez ponoszenia kosztów
2. Modyfikacji planów studiów polegającej na indywidualnym rozłożeniu w poszczególnych
semestrach przedmiotów określonych w obowiązujących planach studiów.
§ 11
Modyfikacja planów i programów studiów nie mogą oznaczać zmniejszenia wobec studenta
wymagań odnoszących się do zakresu i poziomu wiedzy z przedmiotów przewidzianych
programem studiów.
§ 12
1. Student studiujący według IPPS ma możliwość częściowego zwolnienia z obowiązku
uczęszczania na zajęcia dydaktyczne. W uzasadnionych przypadkach zwolnienie z zajęć
może dotyczyć nawet 100% zajęć objętych programem studiów danego przedmiotu w
semestrze.
2. Decyzję o zwolnieniu studenta z zajęć dydaktycznych podejmuje nauczyciel akademicki
prowadzący zajęcia (lub koordynator przedmiotu) w porozumieniu z opiekunem
studentów studiujących według IPPS powołanym przez Dziekana Wydziału Fizjoterapii.
3. Zwolnienie z uczęszczania na zajęcia nie oznacza zmniejszenia wobec studenta wymagań
odnoszących się do zakresu i poziomu wiedzy z przedmiotów objętych programem
studiów.
§ 13
1. Student studiujący według IPPS ma możliwość wpisania się, za zgodą prowadzącego
zajęcia, do dowolnej grupy realizującej dany przedmiot.
2. Wybrana przez studenta na początku semestru grupa nie może być zmieniana bez zgody
prowadzącego zajęcia.
3. Student zobowiązany jest poinformować o wszystkich dokonanych zmianach grup
koordynatora danego przedmiotu w Zakładzie oraz Dziekana w terminie 2 tygodni od
uzyskania zgody na studiowanie według IPPS.
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§ 14
1. Student studiujący według IPPS ma możliwość zaliczania przedmiotów i zdawania
egzaminów w terminach uzgodnionych indywidualnie z nauczycielem prowadzącym
zajęcia, nie wykraczających poza wyznaczony termin sesji zaliczeniowej, egzaminacyjnej
i poprawkowej na danym semestrze studiów.
2. Student studiujący według IPPS za zgodą dziekana ma możliwość odbywania praktyk i
obozów programowych w innych terminach niż wyznaczone w planach studiów.
§ 15
1. IPPS opracowywany jest w formie deklaracji uzgodnionej z Dziekanem w ciągu dwóch
tygodni od jego przyznania.
2. Studia według IPPS rozliczane są w systemie rocznym z przedmiotów zadeklarowanych.
§ 16
Opiekę nad studentami studiującymi według IOS i IPPS sprawują wyznaczeni przez dziekana
nauczyciele akademiccy.
§ 17
Za zgodą prowadzącego zajęcia student studiujący według IOS i IPPS ma prawo do
zaliczania części zajęć z przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
§ 18
Student studiujący według IOS i IPPS ma obowiązek przestrzegania regulaminu studiów.
§ 19
Dziekan może cofnąć lub zawiesić zgodę na studiowanie według IOS lub IPPS studentowi,
który:
1. Utracił uprawnienia do IOS określone w § 1 ust. 2.,
2. Utracił uprawnienia do IPPS określone w § 8 ust. 2.,
3. Nie uczestniczy w zajęciach w uzgodnionym wymiarze,
4. Nie wywiązuje się z zaliczeń i egzaminów,
5. Nie przestrzega regulaminu studiów,
6. Został ukarany prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.
§ 20
Traci moc chwała nr RWF-2/XI/2013 z dnia 12 listopada 2013r w sprawie szczegółowych
zasad studiowania według indywidualnej organizacji studiów oraz indywidualnego planu
studiów i programu nauczania.
§ 21
Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2015/2016.
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