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Wydział Nauk Społecznych KUL
Organizacja IOS w roku akademickim 2020/2021
z uwzględnieniem zdalnej formy studiowania

Studenci mają prawo, zgodnie z Regulaminem studiów w KUL, do odbywania studiów w
ramach indywidualnej organizacji studiów (IOS), jeśli spełniają wymogi formalne (Regulamin
studiów w KUL, par. 8).
W roku akademickim 2020/2021, z powodu ograniczeń związanych z pandemią oraz
studiowania w trybie zdalnym, na Wydziale Nauk Społecznych obowiązuje następująca procedura
administracyjna:
(1) Studenci składają podanie o IOS oraz kartę IOS drogą mailową do sekretariatu WNS (do
sekretarza odpowiedzialnego za dany kierunek i rok studiów) w terminie 30 dni od rozpoczęcia
semestru lub zaistnienia przyczyny ubiegania się o IOS.
(2) W karcie IOS studenci wypisują wszystkie przedmioty, które planują realizować w
bieżącym semestrze w trybie IOS.
(3) Minimalną liczbę zajęć, do uczestniczenia w których zobowiązany jest student, określa
prodziekan ds. studenckich: jest nią 75% zajęć danego przedmiotu.
Zaliczenia i egzaminy odbywają się odpowiednio: w czasie sesji zaliczeniowej i
egzaminacyjnej.
Na pierwszych zajęciach po uzyskaniu decyzji dziekana o przyznaniu IOS, student
informuje osobą prowadzącą zajęcia o przyznaniu IOS.
Osoba prowadząca zajęcia ustala zasady udziału w zajęciach i zaliczenia przedmiotu,
umożliwiające studentowi zrealizowanie planowanych w karcie przedmiotu efektów nauczania,
następnie przekazuje je studentowi drogą mailową. Nauczyciel akademicki i student są zobligowani
do zarchiwizowania ustalonych zasad udziału w zajęciach w trybie IOS.
(4) Jeśli nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot deklaruje inną minimalną liczbę zajęć, do
uczestniczenia w których zobowiązany jest student, z uzasadnionych i znanych prodziekanowi ds.
studenckich powodów, zgłasza to bezpośrednio do sekretariatu WNS – wtedy, po zaakceptowaniu
tej zmiany przez prodziekana ds. studenckich, zostanie to wpisane do karty IOS konkretnego
studenta przez sekretarza ds. studenckich.
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