
Załącznik nr 2  

 

Szczegółowe zasady odbywania studiów według Indywidualnego Planu Studiów 

obowiązujące na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Bezpieczeństwa  

w WSBiO 

 

1. Zgodę na Indywidualny Plan Studiów podejmuje Dziekan na wniosek studenta. 

 

2. Indywidualny Plan Studiów może polegać na: 

a) zmianie porządku i wymiaru zajęć określonych w programie studiów jako zajęcia obowiązujące 

do toku studiów, 

b) zmianie terminów zaliczeń i egzaminów w ramach toku studiów, 

c) zmianie grupy ćwiczeniowej do realizacji zajęć, 

d) indywidualnym zaliczeniu części wykładów/ćwiczeń/seminariów. 

 

3. Indywidualny Plan Studiów nie dotyczy praktyk zawodowych prowadzonych na kierunkach  

o profilu praktycznym, których realizacja wynika z organizacji zajęć. W wyjątkowych  

i uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyk zawodowych  

w ramach Indywidualnego Planu Studiów, jeśli możliwe  jest  zorganizowanie takich praktyk 

zawodowych dla studenta. 

 

4. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów przedstawia Dziekanowi do 14 

dni od rozpoczęcia danego roku/semestru lub niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny wniosek (zał. 

A). 

 

5. Formularz wniosku student składa do właściwego pracownika Dziekanatu. 

 

6. Pracownik Dziekanatu sprawdza kompletność wniosku i dokonuje akceptacji formalnej. W razie 

stwierdzonych braków powiadamia studenta o konieczności uzupełnienia dokumentacji. 

Skompletowany wniosek wraz z załącznikami wykazanymi we wniosku pracownik Dziekanatu kieruje 

do Dziekana. Niekompletne i niepodpisane przez studenta wnioski nie będą przyjmowane.  

 

7. Dziekan w oparciu o przedłożony wniosek podejmuje decyzję o skierowaniu studenta do 

opiekunów przedmiotów, w celu uzgodnienia warunków realizacji zajęć i zaliczenia przedmiotów. 

 

8. Student kontaktuje się z prowadzącym przedmiot, przesyła skan zaakceptowanego formalnie 

wniosku wraz z formularzem maila do uzupełnienia, w którym prowadzący przedmiot proponuje  

i opiniuje warunki realizacji zajęć i zaliczenia przedmiotu (zał. B). 

 

9. Po uzyskaniu opinii od prowadzącego przedmiot student zobowiązany jest bezzwłocznie przesłać 

mailowo do właściwego pracownika Dziekanatu maile w formacie pdf zawierające warunki 

uzgodnione i zaopiniowane przez prowadzącego przedmiot. 

 

10. Dziekan w oparciu o przedłożoną dokumentację obejmującą także zaproponowane przez 

prowadzącego przedmiot warunki realizacji zajęć i zaliczenia przedmiotu podejmuje decyzję 

w sprawie przyznania studentowi Indywidualnego Planu Studiów.  

 

11. W przypadku wątpliwości Dziekan przed wydaniem decyzji może poprosić o dodatkowe 

wyjaśnienia ze strony studenta, prowadzącego przedmiot i innych osób mogących potwierdzić lub 

wyjaśnić okoliczności stanowiące podstawę ubiegania się studenta o Indywidualny Plan Studiów. 



 
Załącznik A- wniosek o Indywidualny Plan Studiów 

 
Warszawa, dn. …......................................   

….....................................................................   

imię i nazwisko studenta   

  
…...........................................     ......................   

nr albumu                                     rok studiów 

  
….....................................................................   

kierunek, specjalność   
  

….....................................................................   

adres do korespondencji   
  

…...................................................................... 

numer telefonu, email    

Szanowny Pan  

 

………….……………......................................................………… 

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa  

WNIOSEK 

o wyrażenie zgody na odbywanie studiów wg Indywidualnego Planu Studiów 

  

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu studiów I i II stopnia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie, zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na odbywanie studiów wg Indywidualnego Planu Studiów 

w semestrze zimowym/letnim w roku akademickim (*właściwe zaznaczyć): 20...…./…….  

 
1. Uzasadnienie wystąpienia z wnioskiem – warunki wynikające z Regulaminu Studiów WSBiO, które muszą spełnić studenci  

(*zaznaczyć właściwy warunek):  

a) zmienili kierunek studiów lub uczelnię; 

b) studiują na więcej niż jednym kierunku studiów; 

c) powtarzają semestr i mają możliwość realizowania przedmiotów z semestrów wyższych, powracają z urlopu dziekańskiego, 

wznawiają studia; 

d) są w ciąży lub wychowują dzieci; 

e) prowadzą działalność sportową  na  szczeblu krajowym lub międzynarodowym; 

f) nie mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnie z planem studiów ze względu na stan zdrowia, potwierdzony stosownymi 

zaświadczeniami lekarskimi; 

g) są osobami niepełnosprawnymi o określonym stopniu i charakterze niepełnosprawności; 

h) działają w organizacjach studenckich. 

 

2. Odbywanie studiów wg. Indywidualnego Planu studiów ma polegać na (*właściwe zaznaczyć):  

a) zmianie porządku i wymiaru zajęć określonych w programie studiów jako zajęcia obowiązujące do toku studiów; 

b) zmianie terminów zaliczeń i egzaminów w ramach toku studiów; 

c) zmianie grupy ćwiczeniowej do realizacji zajęć; 

d) indywidualnym zaliczeniu części wykładów/ćwiczeń/seminariów w porozumieniu z prowadzącym przedmiot. 

  

3.Wykaz przedmiotów, których ma dotyczyć Indywidualny Plan studiów: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………. 

(podpis studenta) 

Przyjęcie i akceptacja formalna wniosku* 

……………………………………………………………………………..……………………………….…… 

  

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

(data i podpis Kierownika Dziekanatu) 

 

Decyzja Dziekana ……………………………………………………………………………..……………………………….…… 

  

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

(data i podpis Dziekana) 
Załączniki: 

1. Dodatkowe dokumenty potwierdzające uzasadnienie ubiegania się o Indywidualny Plan Studiów. 
 

 

* Decyzja zostanie wydana po przeprowadzeniu postępowania związanego z ubieganiem się o IPS 



 

          Załącznik B- wzór maila  

  

   

   

  

MAIL 

w sprawie realizacji i zaliczenia danego przedmiotu według Indywidualnego Planu Studiów  

(uzupełnia prowadzący przedmiot) 

  

1. Imię i Nazwisk studenta, którego dotyczy wniosek: ………………………………………… 

2. Nazwa przedmiotu: ………………………………………………………………………….. 

3. Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: ………………………………………………….. 

4. Przedmiot realizowany w semestrze zimowym/letnim* (właściwe zaznaczyć).  

5. Warunki realizacji i zaliczenia przedmiotu zaopiniowane przez prowadzącego przedmiot (w 

przypadku braku zgody uzasadnienie): 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


