………………………………………

Imię i nazwisko

Poznań, dnia

……………………

Animacja 50+
………………………………………
Grupa dziekańska ……………………………………

Kierunek
Stopień
Tryb
Rok studiów

Pierwszy
………………………………………
Numer albumu

……………………………………

……………………………………… Numer telefonu

……………………………………

……………………………………… Adres e-mail

……………………………………

KARTA INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW
na semestr ………………………… w roku akademickim …………………………
Studenci, którym przyznano IOS na podstawie poniższych warunków, mają prawo
do przekroczenia limitu opuszczonych zajęć do 50% zajęć obowiązkowych:
członkostwo w sportowej kadrze narodowej lub jej rezerwie bądź członkostwo w kadrze
uniwersjadowej – bez względu na przynależność klubową
posiadanie aktualnej mistrzowskiej lub I klasy w sportach indywidualnych
czynny zawodnik klubów ekstraklasy lub I ligi w zespołowych grach sportowych
student niepełnosprawny
kobieta w ciąży lub rodzic wychowujący dziecko (załącznik – ksero aktu urodzenia
dziecka);
przewodniczący lub zastępca przewodniczącego rady uczelnianej samorządu studenckiego.
Studenci, którym przyznano IOS na podstawie poniższych warunków, mają prawo
do przekroczenia limitu opuszczonych zajęć do 30% zajęć obowiązkowych:
członek klubu sportowego AZS-AWF posiadający przynajmniej II klasę sportową;
reprezentowanie Uczelni lub AZS w systemie rozgrywek państwowych klubów II ligi
zespołowych gier sportowych,
dwa kierunki studiów, dwie specjalności

……………………………………………………………………

(proszę podać nazwę drugiej Uczelni, drugiego kierunku studiów lub specjalności w AWF Poznań)

wyjazd na stypendium naukowe za granicę (bądź z takich stypendiów powrót)
udział w krajowych programach wymiany studentów
aktywność w ruchu naukowym i posiadanie udokumentowanych, wartościowych osiągnięć
w tym zakresie

………………………
Data i podpis studenta

Decyzja Dziekana / Prodziekana
Przyznaję IOS na semestr ………………………… w roku akademickim ………………………
Nie wyrażam zgody ……………………………………

………………………………………
Data i podpis Dziekana / Prodziekana

Przedłużam IOS na semestr ………………………

………………………………………
Data i podpis Dziekana / Prodziekana

Formy i sposoby zaliczenia semestru (roku) reguluje Regulamin Studiów z uwzględnieniem
przepisów dotyczących studiowania według IOS. Student musi wypełnić wszystkie uzgodnienia
ustalone z prowadzącym zajęcia.
UWAGA!
Student korzystający z IOS zobowiązany jest do ustalenia formy i terminów zajęć, uzyskania
zaliczeń i zdawania egzaminów z kierownikami (prowadzącymi przedmiot) Zakładów, Katedr,
Pracowni oraz dostarczenie wypełnionej karty do dziekanatu w terminie 14 dni od daty uzyskania
zgody na tą formę studiowania (Regulamin Studiów §6 pkt. 8). Niedotrzymanie powyższego
terminu może być traktowane przez Dziekana jako rezygnacja z IOS.
Rozliczenie studenta z przebiegu studiów w roku akademickim ………………………
– koniec sesji poprawkowej
LP.
PRZEDMIOT
Semestr: ZIMOWY

TERMIN ZALICZENIA
Data
Podpis

ZMIANA TERMINU
Data
Podpis

TERMIN ZALICZENIA
Data
Podpis

ZMIANA TERMINU
Data
Podpis

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

LP.
PRZEDMIOT
Semestr: LETNI
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

