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Indywidualny tok studiów (ITS)
Informacje ogólne
Indywidualny tok studiów (ITS) jest adresowany do studentów chcących podwyższać swoje
kwalifikacje zgodnie ze swoimi zainteresowaniami poprzez wybór przedmiotów
realizowanych na więcej niż jednym kierunku lub specjalności.
W ramach tej formy kształcenia zapewnia się szczególną opiekę dydaktyczno-naukową oraz
indywidualny dobór treści i form kształcenia poprzez ustalenie indywidualnych planów
studiów i programów nauczania. Ustalenie ITS polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w
ramach studiowanego kierunku lub specjalności albo na zmianie profilu kształcenia,
łączeniu dwu lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków, a także
zmianie organizacji planu zajęć.
Prawo ubiegania się
O indywidualny tok studiów mogą ubiegać się studenci ULT, którzy zaliczyli I rok studiów
zgodnie z obowiązującym programem i uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,0.
Ponadto z tej formy kształcenia mogą korzystać studenci, którzy odbywają równolegle
studia na innej uczelni bądź studiują na więcej niż jednej specjalności. ITS przysługuje także
studentom innych uczelni filologicznych, przyjętych do ULT na drugi bądź trzeci rok
studiów, a którzy ze względu na nakładające się zajęcia nie mogą uczestniczyć w zajęciach
ULT w normalnym trybie. W szczególnych przypadkach Dziekan może przyznać ITS
studentom ze względów zdrowotnych bądź innych okoliczności losowych.
Formalności
Studenci zainteresowani ITS składają podanie do Dziekana ULT nie później niż do
30 listopada (rozpoczęcie ITS od semestru letniego) lub 30 czerwca (rozpoczęcie ITS od
semestru zimowego).W podaniu student musi przedstawić swoje propozycje programu
studiów. Dziekan w porozumieniu ze studentem opracowuje plan studiów indywidualnych
i przestawia do zatwierdzenia Rektorowi ULT.
Odpowiedź na wniosek studenci odbierają osobiście w dziekanacie po upływie 14 dni
od złożenia podania. Zaopiniowany pozytywnie przez Rektora plan studiów
przechowywany jest w aktach studenta w dziekanacie (oryginał), a kopię planu otrzymuje
student. ITS przyznawane jest na rok akademicki,
w szczególnych przypadkach na
semestr. Program ITS ustalany jest jednorazowo na cały czas jego trwania i może być
korygowany nie częściej niż raz w roku.
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W ramach ITS student jest uprawniony do:






wyboru grupy ćwiczeniowej;
realizowania części przedmiotów w ramach innego trybu;
zaliczania części przedmiotów w trybie eksternistycznym, za zgodą Dziekana
i w porozumieniu z wykładowcą przedmiotu; z tym że nie można zaliczać
eksternistycznie przedmiotów z praktycznej nauki języka;
uczestnictwa w części zajęć będących w programie nauczania na wyższych latach
studiów lub przełożenia terminu uczestnictwa i zaliczania części przedmiotów
z roku bieżącego na lata następne.

Indywidualny tok studiów nie zwalnia studenta z żadnego przedmiotu objętego programem
nauczania. ITS przyznawane jest na rok akademicki, w szczególnych przypadkach na
semestr. Program ITS ustalany jest jednorazowo na cały czas jego trwania i może on być
korygowany nie częściej niż raz w roku.
Dodatkową opłatę za ITS określa na początku każdego roku akademickiego Kanclerz ULT.
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