Załącznik nr 2 do uchwały nr 91
Senatu UŚ z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Załącznik nr 2 do Regulaminu studiów
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Warunki i tryb realizacji kształcenia
w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
§1
1. Indywidualne studia międzyobszarowe (ISM) w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
organizowane są przez Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych (zwane
dalej Kolegium ISM) w obszarach kształcenia zgodnych z kierunkami studiów
prowadzonych w Uczelni.
2. ISM realizowane są wyłącznie w formie stacjonarnej jako studia pierwszego stopnia,
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie odpowiednio do poziomu
studiów na danym kierunku.

§2
1. Student przyjmowany jest na ISM w wyniku odrębnego postępowania kwalifikacyjnego
na studia pierwszego stopnia albo na studia drugiego stopnia.
2. Jednolite studia magisterskie w ramach ISM może realizować student studiów pierwszego
stopnia w ramach ISM, który, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów,
zadeklaruje chęć realizacji minimum programowego, o którym mowa w § 4 ust. 1,
na jednym z kierunków prowadzonych jako jednolite studia magisterskie i zrzeszonym,
w ramach ISM. O przeniesieniu studenta na jednolite studia magisterskie decyduje
dyrektor Kolegium ISM, biorąc pod uwagę stopień zaawansowania realizacji minimum
programowego wybranego kierunku studiów.

§3
1. Student ISM, rozpoczynając studia, dokonuje wyboru kierunku wiodącego, na którym
będzie realizował minimum programowe, o którym mowa w § 4 ust. 1. Zadeklarowany
kierunek jest dla studenta kierunkiem właściwym do celów stypendialnych, o ile jest on
uprawniony do otrzymywania stypendiów z funduszu pomocy materialnej. Zmiana
kierunku wiodącego jest możliwa za zgodą dyrektora Kolegium ISM.

2. Studia na danym poziomie kształcenia trwają tyle semestrów, ile studia na wybranym
przez studenta kierunku wiodącym. W przypadku realizowania przez studenta ISM dwóch
kierunków studiów z zamiarem uzyskania dwóch dyplomów, dyrektor Kolegium ISM
na wniosek studenta może przedłużyć czas trwania studiów.
3. Studenci ISM mogą uczestniczyć w zajęciach na wszystkich wydziałach Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach za zgodą osoby prowadzącej zajęcia.
4. Studentom ISM przysługują uprawnienia wynikające z Indywidualnej Organizacji Studiów.
5. Studenci ISM mogą również uczestniczyć w zajęciach na innych uczelniach wyższych
za zgodą właściwych władz danej uczelni oraz dyrektora Kolegium ISM.
6. Studenci ISM uczestniczący w zajęciach na kierunkach filologia lub filologie obce mogą
zostać poddani sprawdzianowi ze znajomości właściwego języka obcego na poziomie
wymaganym na tych kierunkach.
7. Studenci ISM, uczestniczący w zajęciach, podczas których narażeni są na działanie
czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, muszą przedłożyć
opiekunowi zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań przed zatwierdzeniem przez
dyrektora Kolegium ISM indywidualnego planu studiów.
8. Studenci ISM, uczestniczący w zajęciach na kierunkach studiów, na których konieczne
jest posiadanie uzdolnień artystycznych, mogą zostać poddani weryfikacji tych uzdolnień.
9. Student ISM może po zaliczeniu semestru studiów zrezygnować z realizacji ISM
i przenieść się na kierunek studiów, na którym osiągnął odpowiednie postępy w nauce.
Warunki przeniesienia ustala dyrektor Kolegium ISM z dziekanem właściwego wydziału.
§4
1. Dziekan wydziału prowadzącego kierunek studiów określa odpowiedni dla studenta ISM
zestaw modułów kształcenia niezbędnych dla zrealizowania wszystkich efektów
kształcenia wymaganych przez program kształcenia danego kierunku (tzw. minimum
programowe) wraz z informacją o ich wymiarze godzinowym, sposobie zaliczenia
oraz liczbie punktów ECTS.
2. Studenta ISM obowiązuje minimum programowe obowiązujące dla cyklu studiów,
na którym rozpoczął on studia na danym kierunku. Jeżeli student wznawia studia
po co najmniej rocznej przerwie lub wskutek zmian w programie kształcenia kierunku
studiów, nie ma możliwości zrealizowania dotychczasowego minimum programowego,
obowiązujące go minimum ustala dyrektor Kolegium ISM w porozumieniu z dziekanem
właściwego wydziału.
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3. Jeżeli student zaliczył moduł kształcenia, którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami
modułu przewidzianego do realizacji w ramach minimum programowego, dyrektor
Kolegium ISM może zaliczyć studentowi taki moduł na poczet realizacji minimum
programowego. Dyrektor Kolegium ISM ma prawo zasięgnąć opinii dziekana wydziału,
na którym student realizuje minimum programowe.

§5
1. Student ISM przez cały okres studiów objęty jest opieką nauczyciela akademickiego
zwanego opiekunem, posiadającego co najmniej stopień doktora w obszarze wiedzy
najbliższym zainteresowaniom studenta ISM.
2. Opiekun naukowy powoływany jest na wniosek studenta na rok akademicki
przez dyrektora Kolegium ISM.
3. Na wniosek studenta ISM lub jego opiekuna dyrektor Kolegium ISM może wyrazić zgodę
na zmianę dotychczasowego opiekuna.
§6
1. Student ISM ustala z opiekunem na każdy semestr indywidualny plan studiów,
który podlega zatwierdzeniu przez dyrektora Kolegium ISM.
2. Indywidualny plan studiów powinien cechować się interdyscyplinarnością i zapewniać
realizację minimum programowego dla co najmniej jednego kierunku studiów.
3. Rada Kolegium ISM może określić dodatkowe warunki, jakie musi spełniać indywidualny
plan studiów, w szczególności w zakresie wymagań programowych.
4. Na poczet realizacji zajęć ogólnouczelnianych studentom ISM można zaliczyć moduły
kształcenia realizowane bezpośrednio przez Kolegium ISM.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student ISM w uzgodnieniu z opiekunem
może wnioskować do dyrektora Kolegium ISM o zgodę na dokonanie zmian
w indywidualnym planie studiów w czasie trwania danego semestru.
6. Zaliczenia semestru dokonuje dyrektor Kolegium ISM po sprawdzeniu, czy student ISM
zrealizował swój indywidualny plan studiów.
§7
1. Studenci ISM uzyskują dyplom na wydziale mającym uprawnienia do nadawania stopnia

naukowego doktora.
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2. Decyzję o dopuszczeniu studenta ISM do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan

wydziału, o którym mowa w ust. 1, na wniosek dyrektora Kolegium ISM.
3. Obserwatorem egzaminu dyplomowego studenta ISM może być opiekun lub inny

nauczyciel akademicki, wyznaczony przez dyrektora Kolegium ISM.
4. W treści dyplomu ukończenia studiów wyższych umieszcza się adnotację o odbyciu

indywidualnych studiów międzyobszarowych.
§8
1. Student ISM zobowiązany jest przygotować pracę semestralną w formie eseju w każdym

semestrze studiów, z wyjątkiem semestru, w którym przygotowuje pracę dyplomową.
2. Praca semestralna pisana jest pod kierunkiem opiekuna, który razem ze studentem określa

jej temat i zakres, koordynuje jej przygotowanie, a następnie ocenia ją i recenzuje.
Opiekun ustala warunki formalne, które musi spełniać praca semestralna.
3. Student ISM zobowiązany jest złożyć pracę semestralną wraz z recenzją opiekuna

do końca sesji poprawkowej danego semestru.
4. Termin złożenia pracy może zostać przedłużony przez dyrektora Kolegium ISM na

wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna.

§9
1. Studenci ISM do uczestnictwa w programach wymiany międzyuczelnianej rekrutowani są
na wydziałach, gdzie realizują minima programowe.
2. Studenci ISM mogą również ubiegać się o uczestnictwo w programie wymiany
międzyuczelnianej w ramach wolnych miejsc dostępnych na pozostałych wydziałach
zrzeszonych w Kolegium ISM.
3. Zgodę na uczestnictwo studenta w programie wymiany międzyuczelnianej wyraża dyrektor
Kolegium ISM po konsultacji z dziekanem właściwego wydziału. Przepisy Regulaminu
studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach określające zasady uczestnictwa
studentów w programach wymiany międzyuczelnianej stosuje się odpowiednio.
§ 10
W przypadkach nieujętych w niniejszym dokumencie przepisy Regulaminu studiów
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach stosuje się odpowiednio.
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