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Pedagogika specjalna
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studia stacjonarne
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studia niestacjonarne

Do Dziekana
Wydziału Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

WNIOSEK
Na podstawie: § 16 pkt. 1, 2, 3 , § 17 pkt. 1, 2 Regulaminu Studiów UAM
Wnoszę o: udzielenie INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW w roku akademickim 2013./2014
Uzasadnienie (udokumentowane): Proszę o przyznanie indywidualnej organizacji studiów, gdyż studiuję
dwa kierunki (pedagogikę oraz psychologię). Uniemożliwia mi to uczestnictwo w niektórych zajęciach.
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Załączniki: Zaświadczenie o studiowaniu na I roku I stopnia psychologii (WNS UAM)
...................................................................................................................................................................
WYKAZ PRZEDMIOTÓW KOLIDUJĄCYCH (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach/specjalnościach)
Nazwa przedmiotu

Pedagogika ogólna
Psychologia ogólna

Rozwiązanie, o które

Rodzaj zajęć

Termin i godzina
Zajęć

ćwiczenia

Wtorek godz. 8:00

2, 3

Wtorek godz. 9:45

2, 3

ćwiczenia

student wnioskuje
(określone w punktach 1-6)

Jan Kowalski
Czytelny podpis wnioskodawcy

______________________________________________________
ZARZĄDZENIE DZIEKANA
Na podstawie: § 16 pkt. 1, 2, 3 , § 17 pkt. 1, 2 Regulaminu Studiów UAM
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na indywidualną organizację studiów na semestr / rok w roku
akademickim 20.../20.
Wyrażam zgodę na :
1. uzyskiwanie przez studenta zaliczeń oraz zdawanie egzaminów w terminach ustalonych z osobą
prowadzącą zajęcia w granicach danego roku akademickiego z zaleceniem obowiązkowego
uczestniczenia w zajęciach zawartych w planie studiów.
2. uzyskiwanie przez studenta zaliczeń oraz zdawanie egzaminów w terminach indywidualnie ustalonych
z osobą prowadzącą zajęcia w granicach danego roku akademickiego.
3. zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w niektórych zajęciach (lub części określonych zajęć).
4. zmianę grupy zajęciowej i osoby prowadzącej zajęcia.
5. przesunięcie terminów zaliczeń na następny rok akademicki.
6. przesunięcie terminów realizacji zajęć na następny rok akademicki.
7. jednoczesną realizację dwóch lat studiów (dotyczy  i . roku studiów).

Uzupełniony załącznik należy dostarczyć do dziekanatu WSE do dnia ....................................
Uzasadnienie odmowy ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Z up. Dziekana
Wydziału Studiów Edukacyjnych

Poznań, dnia................................................

............................................
Pieczątka i podpis

Od powyższego zarządzenia przysługuje odwołanie do Rektora, które składa się za pośrednictwem Dziekana w terminie
14 dni od jej otrzymania.

POUCZENIE
Po uzyskaniu zgody Dziekana ds. Studenckich na Indywidualną Organizację Studiów student zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie prowadzących zajęcia poprzez okazanie im stosownego wpisu w indeksie
(dokonanego na podstawie decyzji Dziekana). Powiadomienia tego należy dokonać na pierwszych zajęciach danego
semestru.
Należy skierować do prowadzącego zajęcia prośbę o wpisanie na listę uczestników zajęć w ramach IOS oraz ustalić
zasady, formy i terminy uzyskiwania zaliczeń. Prowadzący zajęcia określa ostatecznie czy i w jakim zakresie student może
być zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, zwłaszcza o charakterze metodycznym, praktycznym i w formie
treningowej.

„Przyjmuję do wiadomości zarządzenie dziekana oraz akceptuję obowiązujące na WSE zasady
Indywidualnej Organizacji Studiów i zobowiązuję się do ich stosowania"

Poznań, dnia .

Podpis studenta....

