
Załącznik  

do uchwały nr 2/2019 

Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

z dnia 6 listopada 2019 r.  

 

Regulamin indywidualnej organizacji studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa  

i Ochrony Ludności w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) dopuszcza się możliwość studiowania według 

indywidualnej organizacji studiów, zwanej dalej „IOS”, studentów SGSP:  

1) uzdolnionych i wyróżniających się w nauce i/lub sporcie; 

2) z orzeczoną niepełnosprawnością; 

3) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; 

4) studentek w ciąży i studentów będących rodzicami. 

2. Studia odbywane według IOS, w szczególności przez studentów uzdolnionych i wyróżniających 

się w nauce mogą prowadzić do skrócenia okresu studiów, natomiast nie mogą prowadzić do jego 

wydłużenia.  

3. Okres studiów odbywanych na podstawie IOS, o którym mowa w ust. 2 może być skrócony nie 

więcej niż o jeden semestr.  

4. Zgoda na podjęcie nauki według IOS może być udzielona, co do zasady: po zaliczeniu 

pierwszego roku studiów - w przypadku studiów pierwszego stopnia; po zaliczeniu pierwszego 

semestru studiów – w przypadku studiów drugiego stopnia.  

5. Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na odbywanie 

studiów stacjonarnych na określonym kierunku i poziomie według IOS do czasu ich ukończenia.  

6. Warunkiem otrzymania przez studenta zgody na studiowanie według IOS jest uzyskanie 

wszystkich przewidzianych programem studiów punktów ECTS z semestrów poprzedzających złożenie 

wniosku. 

7. Zgodę na naukę według IOS przyznaje się na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki 

z zastrzeżeniem zapisu w ust. 8. 

8. Po pozytywnym rozliczeniu semestru student może ubiegać się o przyznanie IOS na kolejny 

semestr. 

9. Odbywanie studiów według IOS nie powoduje zmian w opłatach za usługi edukacyjne.  

§ 2. 



Procedura wnioskowania studenta SGSP o objęcie IOS 

 

1. Decyzję o objęciu studenta IOS podejmuje Rektor-Komendant SGSP na uzasadniony wniosek 

studenta stanowiący załącznik nr 1. 

2. Wniosek wraz z uzasadnieniem i wymaganymi załącznikami należy złożyć nie później niż 14 dni 

od rozpoczęcia semestru, którego ta zgoda ma dotyczyć lub niezwłocznie po nastąpieniu przyczyny 

upoważniającej do uzyskania IOS.  

3. Do wniosku o zgodę na naukę według IOS należy dołączyć: 

1) w przypadku studentów uzdolnionych i wyróżniających się w nauce – zaświadczenie 

o średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego lub poprzedniego semestru jeśli student 

wnioskuje o zgodę na IOS po pierwszym semestrze (średnia co najmniej 4,5) oraz/lub 

potwierdzenie innych osiągnięć naukowych;  

2) w przypadku studentów wyróżniających się w sporcie –członkostwo w sportowej kadrze 

narodowej, olimpijskiej lub uniwersjadowej; lub udokumentowanie innych wybitnych 

osiągnięć sportowych; 

3) w przypadku studentów z orzeczoną niepełnosprawnością – aktualne orzeczenie  

o stopniu niepełnosprawności; 

4) w przypadku studentów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – odpowiednie 

umotywowanie; 

5) w przypadku studentek w ciąży – zaświadczenie lekarskie; 

6) w przypadku studentów będących rodzicami – oświadczenie o byciu rodzicem; 

7) W przypadku strażaków w służbie stałej skierowanych na studia w SGSP studiowanie 

w ramach IOS wymaga opinii właściwego przełożonego kierującego na studia. 

4. Po uzyskaniu zgody na naukę według IOS student przygotowuje harmonogram studiów 

w ramach IOS, uzgadnia go z prowadzącymi i przedkłada dziekanowi. Harmonogram stanowi 

porozumienie studenta z nauczycielami akademickimi odnośnie zakresu odbywania IOS 

z zachowaniem planowanych dla danego przedmiotu efektów uczenia się. 

5. Dziekan w oparciu o przedłożony harmonogram ustala zakres IOS, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z komisją właściwą ds. zapewnienia jakości kształcenia. 

 

§ 3. 

Zakres i sposób realizacji IOS 

 

1. Po otrzymaniu zgody przez studenta na naukę według IOS, dziekan ustala zakres IOS. 

2. Studentowi, który otrzymał zgodę na studiowanie według IOS przydziela się opiekuna. 



3. W przypadku studentów uzdolnionych/wyróżniających się w nauce opiekunem powinien być 

nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. 

4. Opiekuna studenta w ramach nauki według IOS wyznacza dziekan spośród nauczycieli 

akademickich, w wyborze tym może uwzględnić propozycję studenta. 

5. Student jest zobowiązany do indywidualnego ustalenia trybu i terminu zaliczeń poszczególnych 

przedmiotów obowiązujących w danym semestrze dla danego programu studiów z prowadzącymi 

zajęcia dydaktyczne,  w ciągu 14 dni od otrzymania zgody na IOS w formie harmonogramu IOS 

(załącznik nr 2).  

6. Opiekun studenta studiującego według IOS dokonuje bieżącego monitorowania terminów 

zaliczeń, a w przypadku studentów szczególnie uzdolnionych w nauce i/lub sporcie monitoruje również 

ich bieżące osiągnięcia.  

7. Student uzdolniony i wyróżniający się w nauce może w porozumieniu z opiekunem dokonać 

wyboru przedmiotów dodatkowych spośród uruchomionych w danym semestrze, a nie przewidzianych 

w programie studiów dla profilu, poziomu, i kierunku, na którym studiuje. Wybór przedmiotów 

dodatkowych łączy się z koniecznością uzyskania zaliczenia z tych przedmiotów. 

8. Okresem rozliczeniowym dla IOS jest semestr akademicki. Student ma 7 dni na rozliczenie 

semestru, licząc od otrzymania wyników z ostatniego w danym semestrze egzaminu/zaliczenia 

przewidzianego zakresem IOS. 

9. Na wniosek studenta, poparty opinią opiekuna, Dziekan może wyrazić zgodę na modyfikację 

wcześniej ustalonego zakresu IOS. 

 

§ 4. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Rektor-komendant na wniosek dziekana, po uprzednim zasięgnięciu opinii opiekuna studenta 

SGSP, może cofnąć zgodę na odbywanie studiów zgodnie z indywidualną organizacją studiów, 

jeżeli student SGSP nie spełnia jej warunków bądź nie stosuje się do zasad studiowania w tym 

trybie. 

2. Student z orzeczoną niepełnosprawnością w ramach IOS może korzystać z praw określonych  

w § 40 ust. 1 Regulaminu studiów SGSP.  

3. Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia przez Radę Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa 

i Ochrony Ludności. 

 


