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Zgodnie z § 17 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwracam się z prośbą 

o wyrażenie zgody na indywidualny tok studiów (ITS) 

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

Podstawą ubiegania się o ITS jest spełnienie warunków**: 

 □ średnia ocena ze studiów: ………… 

 □ uzyskanie grantu na działalność naukową w ramach zatrudnienia na uczelni; 

 □ ukończenie studiów pierwszego stopnia z oceną celującą; 

 □ laureat/-ka lub finalista/-ka olimpiady stopnia centralnego 

 □ laureat/-ka konkursu międzynarodowego i/lub ogólnopolskiego 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. 

Z wyrazami szacunku 
 

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

 

Załączniki**: 

□ dokumentacja potwierdzająca podstawę ubiegania się o ITS; 

□ zgoda opiekuna naukowego; 

□ zaświadczenie o zatrudnieniu na uczelni; 

□ szczegółowa koncepcja realizacji ITS. 

 
* niepotrzebne skreślić 

** zaznacz właściwą kratkę 
 

 

 

 

Decyzja: działając na podstawie § 17 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 27 kwietnia 2021 

r. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przyznanie indywidualnego toku studiów. 
 

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

Dziekan/Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów 

 

 



 
 

       
 
 

§ 17 ust. 2. O ITS może ubiegać się student, który ukończył pierwszy semestr studiów i uzyskał średnią ocen powyżej 4,0 

lub został zatrudniony w Uczelni w konsekwencji zdobycia przez niego, indywidualnie lub w zespole, grantu na finansowanie 

działalności naukowej, lub ukończył z oceną celującą studia pierwszego stopnia, po których kontynuuje naukę na studiach 

drugiego stopnia oraz przedstawił na piśmie szczegółową koncepcję realizacji ITS. Rada dydaktyczna właściwa dla danego 

kierunku może podnieść wymaganą średnią ocen; ust. 3. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci 

konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, a także finaliści mistrzostw ogólnokrajowych lub międzynarodowych 

w kategoriach młodzieżowych w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu akademickiego,  mogą ubiegać się 

o ITS od momentu rozpoczęcia studiów; ust. 4 O zakwalifikowaniu na studia ITS rozstrzyga dziekan, biorąc pod uwagę postępy 

w studiowaniu, zainteresowania i zdolności studenta. 
 

* niepotrzebne skreślić  

 

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

 


