
 
 

       
 
 

IOS 
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów 

Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

.............................................   ............................................. 
imię i nazwisko  miejscowość, data 

.............................................  
numer albumu 

.............................................  
kierunek studiów 

.............................................  
semestr i stopień studiów    

studia stacjonarne/niestacjonarne* 

 

 

 

 

Zgodnie z § 15 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwracam się z prośbą 

o wyrażenie zgody na indywidualną organizację studiów (IOS) 

w semestrze…………… w roku akademickim………………………… 

Prośbę swoją motywuję*: 

 □ Ciążą; 

 □ Wychowywaniem dziecka; 

 □ Studiowaniem na drugim kierunku/specjalności..…………………………………………………… 

na Wydziale..…………………………………………………………………………………………… 

 □ Uczestniczeniem w semestrze...……………………………………………………………………… 

 w międzyuczelnianym programie wymiany studentów………………………………………………… 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. 

Z wyrazami szacunku 
 

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

 

Załączniki**: 

□ zaświadczenie o ciąży; 

□ odpis aktu urodzenia dziecka lun jego kopia potwierdzona ze zgodnością z oryginałem; 

□ zaświadczenie o odbywaniu studiów na drugim kierunku/specjalności; 

□ tabela z wykazem form zaliczenia przedmiotów uzgodnionych z prowadzącymi 

(obowiązkowo). 

 
* niepotrzebne skreślić 

** zaznacz właściwą kratkę 
 

 

 

 

Decyzja: działając na podstawie § 15 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 27 kwietnia 

2021 r. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przyznanie indywidualnej organizacji studiów. 
 

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

Dziekan/Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów 

 



 
 

       
 
 

§ 15 ust. 1. Student ma prawo do ubiegania się o IOS, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające jej przyznanie, za które to 

okoliczności w szczególności należy uznać podjęcie kształcenia na więcej niż jednym kierunku studiów, aktywną działalność 

w organach uczelni, organach samorządu studenckiego lub organizacjach studenckich oraz gdy przemawiają za tym wskazania 

natury medycznej (stan zdrowia studenta); ust. 2. Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić 

zgody na IOS do czasu ukończenia studiów – w przypadku studiów stacjonarnych; ust. 3. Studentowi będącemu rodzicem 

przysługuje prawo do IOS niezależnie od wieku dziecka; ust. 4. IOS przyznawany jest na wniosek studenta na okres jednego 

semestru; ust. 9. Studentom przyjeżdżającym do Uczelni w ramach wymiany międzyuczelnianej, bądź powracającym do 

Uczelni po wymianie międzyuczelnianej, przysługują uprawnienia wynikające z IOS w danym semestrze. 
 

* niepotrzebne skreślić  

 

Data wpływu pisma................................................ 
(wypełnia dziekanat) 

 


