Zasady organizacji Indywidualnego Toku Studiów
na studiach prowadzonych przez
Instytut Bada ńInterdyscyplinarnych „Artes Liberales”
1. O Indywidualny Tok Studiów (dalej ITS) mo że ubiega ć si ę student, który
zaliczy ł co najmniej I rok studiów I stopnia z średni ąocen nie mniejsz ąni ż4,5.
2. Student I roku studiów II stopnia mo że si ę ubiega ć o ITS, je żeli uko ńczy ł
w terminie studia I stopnia ze śr edni ą ocen z ostatniego roku studiów I stopnia
(bez oceny z pracy dyplomowej oraz z egzaminu dyplomowego) nie mniejsz ą
ni ż 4,5.
3. Student ubiegaj ący si ę o ITS zwraca si ę z wnioskiem do Z-cy dyrektora
ds. studenckich IBI AL o przyznanie ITS. Wniosek musi zawiera ćinformacj ęo:
- wysoko ści średniej ocen (po świadczon ą przez Sekretariat macierzystego
kierunku);
- zgod ęKierownika studiów;
- proponowanym opiekunie ITS.
4. Opiekuna ITS proponuje Kierownik studiów w porozumieniu ze studentem.
Opiekunem ITS w IBI AL mo że by ć pracownik naukowy posiadaj ący stopie ń co
najmniej doktora, zatrudniony lub stale wspó łpracuj ący z IBI AL. Opiekuna ITS
zatwierdza Z-ca dyrektora ds. studenckich.
5. Student w porozumieniu z Opiekunem ustala program nauczania i plan
studiów na dany rok akademicki. Plan musi spe łnia ć kryteria wynikaj ące
z programu studiów w ła ściwego dla studenta kierunku studiów.
6. Zaakceptowany przez Kierownika Studiów oraz zatwierdzony przez Z-c ę
dyrektora ds. studenckich IBI AL plan powinien uwzgl ędnia ć zaj ęcia o sumarycznej
warto ści co najmniej 60 ECTS.
7. Podstaw ą zaliczenia roku jest pe łna realizacja indywidualnego planu
studiów studenta.
8. W odniesieniu do zako ńczenia studiów stosuje si ę ogólne zasady,
wynikaj ące z zasad studiów obowi ązuj ących na danym kierunku oraz z Regulaminu
Studiów na UW.
9. Student studiuj ący w trybie ITS traci prawo do jego przed łu żenia
na nast ępny rok w przypadku osi ągni ęcia średniej ocen ni ższej 4,5, uzyskanej
w trakcie realizowania planu ITS.
10. W sytuacji, kiedy student straci prawo do ITS, musi uzupe łni ć ró żnice
programowe wynikaj ące z rozbie żno ści pomi ędzy jego planem studiów, a planem
studiów obowi ązuj ącym dla jego kierunku studiów.

