Uchwała Rady Wydziału SMiP UJ z dnia 12. 01. 2010
w sprawie warunków i zasad ITS (§ 24 ust. 2. Regulaminu studiów)
I. Warunki zgody na indywidualny plan studiów (IPlS), polegający na zmianie
kolejności realizacji poszczególnych przedmiotów lub zmianie liczby punktów ECTS
wymaganych do zaliczenia roku:
a) umotywowane podanie do dziekana (lub osoby przez niego upoważnionej), zawierające
propozycję szczegółowo określonego zmodyfikowanego planu studiów, złożone nie później
niż 14 dni przed początkiem semestru, od którego miałby obowiązywać IPlS;
b) akceptacja planu przez dyrektora instytutu (kierownika samodzielnej katedry);
c) zaliczony I rok studiów;
d) zaliczony rok i semestr bezpośrednio poprzedzające okres, od którego miałby
obowiązywać IPlS (wpis warunkowy wyklucza możliwość zgody na IPlS);
e) średnia ocen ze wszystkich przedmiotów w dotychczasowym toku studiów nie niższa niż
3,5;
f) liczba punktów koniecznych do zaliczenia danego roku jest nie niższa niż 50, przy
założeniu, że w toku całych studiów zrealizowane zostaną wszystkie przewidziane
programem treści i minimalne ilości godzin, a ilość punktów ECTS będzie zgodna z
wymaganą do ukończenia danej formy i typu studiów.
g) zgoda jest udzielana na okres jednego semestru z możliwością jej prolongowania na
semestr kolejny po spełnieniu warunków, o których mówią punkty d), e), f).
II. Warunki zgody na eksternistyczne zaliczanie zajęć (EZZ):
a) umotywowane podanie do dziekana (lub osoby przez niego upoważnionej) złożone za
pośrednictwem dyrektora instytutu lub kierownika samodzielnej katedry nie później niż 14
dni przed początkiem semestru, którego dotyczy wniosek;
b) zaliczony I. rok studiów;
c) zaliczony rok i semestr bezpośrednio poprzedzające okres, od którego miałaby
obowiązywać zgoda na EZZ (wpis warunkowy wyklucza możliwość zgody na EZZ);
d) średnia ocen ze wszystkich przedmiotów w dotychczasowym toku studiów nie niższa niż
3,5;
e) pisemna akceptacja trybu i warunków uzyskiwania zaliczeń oraz zdawania egzaminów
przez nauczycieli akademickich, odpowiadających za realizację przedmiotów, których
dotyczy wniosek w danym semestrze;
f) zgoda na eksternistyczne zaliczanie zajęć jest udzielana na okres jednego semestru z
możliwością jej prolongowania na semestr kolejny, pod warunkiem wypełnienia wszystkich
powinności ją warunkujących. Prolongata zgody na EZZ następuje na zasadach określonych
w punktach c), d), e).
III. W odniesieniu do osób, o których mowa w Uchwale Rady Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z 3 lutego
2009 r., nie mają zastosowania rozstrzygnięcia przewidziane w punktach I, II i III niniejszej
Uchwały.

