
Rada Wydziału Elektrycznego UMG ustala następujące warunki i zasady 

Indywidualnej Organizacji Studiów 

  

1. Studenci Wydziału Elektrycznego, który zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia 

lub pierwszy semestr studiów II stopnia mogą zwrócić się do dziekana o wyrażenie zgody na 

studiowanie według IOS. 

2. O Indywidualną Organizację Studiów mogą się ubiegać studenci, którzy spełniają co najmniej 

jeden z poniższych warunków: 

– posiadają wyróżniające wyniki w nauce (średnia 4.0 z poprzedniego roku studiów I stopnia 

lub z poprzedniego semestru studiów II stopnia); 

– są w szczególnej sytuacji życiowej, potwierdzonej odpowiednią dokumentacją;  

– są niepełnosprawni;  

– posiadają wybitne osiągnięcia sportowe lub inne;  

– studiują w ramach umów międzynarodowych lub programów wymiany studentów.  

3. Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na IOS. 

4. Indywidualny program studiów nie może dotyczyć przedmiotów objętych konwencją  STCW 

dla tych studentów, którzy zadeklarują chęć ubiegania się o uprawnienia morskie.  

5. Student ubiegający się o IOS zwraca się do nauczyciela akademickiego posiadającego 

uprawnienia do kierowania pracą dyplomową o objęcie go opieką. Wspólnie z opiekunem 

studiów ustala program studiów. W ramach IOS muszą być uzyskane efekty kształcenia 

przewidziane w programie studiów dla danej specjalności. Program studiów w ramach IOS 

może obejmować inną ilość semestrów niż stanowi program podstawowy.  

6. Student składa w dziekanacie wniosek o odbywanie studiów według IOS wraz ze wskazaniem 

semestru, którego wniosek dotyczy, oraz opracowanym z opiekunem programem studiów. 

7. Prodziekan ds. Kształcenia opiniuje wniosek o odbywanie studiów według IOS. 

8. Zaopiniowany wniosek kierowany jest do dziekana.  

9. Dziekan podejmuje decyzję w sprawie zgody na odbywanie studiów według IOS. 

10. Na wspólny wniosek studenta i opiekuna mogą być zgłaszane dziekanowi zmiany do IOS. 

Decyzję wprowadzającą zmiany podejmuje dziekan.  

11. Student nierealizujący należycie IOS może być decyzją dziekana skierowany do 

kontynuowania studiów na zasadach ogólnych.  

12. Student z własnej inicjatywy może wystąpić do dziekana z wnioskiem o rezygnację  

z realizacji IOS.  



 

Podstawa prawna:  

Regulamin studiów przyjęty Uchwałą Nr 187/XVI Uniwersytetu Morskiego  

w Gdyni z dnia 30 maja 2019 r.  

  

 


