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        Katowice, 19 paź dźiernika 2020r. 
 

Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Studentów  
 
Pkt. 6. Posiedźenia 
Informacja Dyrektor Kolegium ISM o zakresie współpracy z wydziałami przy 
sprawowaniu opieki nad studentami indywidualnych studiów międzyobszarowych 

 
 
Kolegium Indywidualnych Studio w Miedźyobsźarowych Uniwersytetu 

S ląskiego w Katowicach, (…) organizuje indywidualne studia 
międzydziedzinowe w roźumieniu art. 59 ust. 2 ustawy ź dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o sźkolnictwie wyź sźym i nauce (Dź. U. poź. 1668, ź po ź n. źm.). 
 

Za: Regulamin studio w US  
3. Indywidualne studia międźydźiedźinowe są sposobem organizacji studiów 
umożliwiającym uzyskanie dyplomu ukończenia studiów na więcej niż jednym 
kierunku. 
 

Za: REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU S LĄSKIEGO W 
KATOWICACH 

Załącźnik do źarźądźenia nr 126 Rektora US  ź dnia 1 paź dźiernika 2019 r 
 

§ 5 Dyrektor Kolegium ISM w stosunku do studento w prźyjętych na studia odbywane w systemie 
indywidualnych studio w międźydźiedźinowych, źwanych dalej studentami ISM:  

1) powołuje tutoro w studento w ISM;  
2) uźgadnia ź dźiekanami wydźiało w lub osobami prźeź nich wskaźanymi, 
warunki i sposo b realiźacji indywidualnych programo w studio w studento w 
ISM;  
3) źatwierdźa studentom ISM indywidualne, semestralne programy 
studio w;  
4) weryfikuje programy studio w studento w ISM w całym cyklu 
realiźowanych studio w. 
 
III. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 

§ 10 Sźcźego łowe warunki i tryb realiźacji ksźtałcenia w ramach indywidualnych studio w 
międźydźiedźinowych okres la Regulamin studio w w Uniwersytecie S ląskim w 
Katowicach  
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Załącźnik nr 2 do Regulaminu studio w w Uniwersytecie S ląskim 
w Katowicach 

 
§ 2 1.Student przyjmowany jest do Kolegium ISM w wyniku odrębnego 
postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwsźego stopnia lub na studia drugiego 
stopnia. 
§ 3 1. Student ISM, roźpocźynając studia, dokonuje wyboru kierunku wiodącego, 
prowadźonego w dyscyplinie, w kto rej chce uźyskac  dyplom. Zadeklarowany kierunek 
jest dla studenta kierunkiem włas ciwym do celo w stypendialnych.  
3.2.Studenci ISM mogą uczestniczyć w zajęciach na wszystkich wydziałach 
Uczelni za zgodą osoby prowadzącej zajęcia. 
 
§ 4 1. Dyrektor Kolegium ISM w poroźumieniu ź dźiekanem wydźiału, kto ry organiźuje 
dany kierunek studio w, okres la odpowiedni dla studenta ISM zestaw modułów 
kierunkowych. 
4. Student ISM jest źobowiąźany do realiźacji, poźa modułami kierunkowymi, moduło w 
ISM. 
 
§ 5 1. Student ISM prźeź cały okres studio w objęty jest opieką nauczyciela 
akademickiego zwanego tutorem, posiadającego co najmniej stopien  doktora w 
dźiedźinie wiedźy najbliź sźej źainteresowaniom studenta ISM.  
2. Tutor powoływany jest na wniosek studenta na rok akademicki prźeź dyrektora 
Kolegium ISM.  
 
§ 6 1. Student ISM ustala z tutorem, na każdy semestr, indywidualny program 
studiów, kto ry podlega źatwierdźeniu prźeź dyrektora Kolegium ISM.  
2. Indywidualny program studio w powinien cechowac  się interdyscyplinarnos cią i 
źapewniac  realiźację moduło w kierunkowych dla co najmniej jednego kierunku studio w 
prowadźonych prźeź ucźelnię. 
 
§ 8 1. Student ISM zobowiązany jest przygotować pracę semestralną w formie eseju 
lub w innej formie ustalonej wraź ź tutorem w kaź dym semestrźe studio w.  
2. Praca semestralna pisana jest pod kierunkiem tutora, kto ry raźem źe studentem 
okres la jej temat i źakres, koordynuje jej prźygotowanie, a następnie recenźuje ją i 
ocenia. Opiekun ustala warunki formalne, kto re musi spełniac  praca semestralna, aby 
była podstawą źalicźenia.  
3. Student ISM źobowiąźany jest źłoź yc  pracę semestralną wraź ź recenźją tutora do 
kon ca sesji poprawkowej danego semestru. 
 
§ 9 1. Studenci ISM do uczestnictwa w programach wymiany międzyuczelnianej 
rekrutowani są na wydziałach, gdźie realiźują wymogi kierunkowe lub w Kolegium 
ISM 
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Załącźnik do źarźądźenia nr 103 Rektora US  ź dnia 14 lipca 2020 r. REGULAMIN 
WYNAGRADZANIA PRACOWNIKO W W UNIWERSYTECIE S LĄSKIM W KATOWICACH  

 
 
§ 22 ROZDZIAŁ IX  

Wynagrodźenie naucźyciela akademickiego źa pracę w godźinach 
ponadwymiarowych 
2. Wynagrodźenie dla naucźyciela akademickiego, który pełni funkcję opiekuna 
studenta indywidualnych studiów międzyobszarowych, prźysługujące źa 
semestralną opiekę merytorycźną i organiźacyjną nad studentem, w wymiarźe 15 
godźin dydaktycźnych, oblicźane jest według stawek jak źa godźiny 
ponadwymiarowe na źajmowanym prźeź opiekuna studenta stanowisku. 
 
 

 

Zasady studiowania, dotycźące pracy ź tutorem, docelowo Regulamin 
studio w w Kolegium ISM 

§8 1. Student, z pomocą tutora, tworzy indywidualny program kształcenia, na kto ry 
składają się indywidualne semestralne plany studio w (ISPS).studenta i sprawuje 
semestralną opiekę merytorycźną i organiźacyjną nad studentem. 
2. Student wybiera tutora na dany rok akademicki spos ro d naucźycieli akademickich 
Uniwersytetu, o źainteresowaniach najbliź sźych naukowym źainteresowaniom studenta. 

3. W trakcie pierwsźego roku studio w tutor moź e źostac  wyźnacźony prźeź Dyrektora 
Kolegium ISM US . 
4. Formalnie tutorem moź e źostac  osoba, kto ra: 
a. jest pracownikiem etatowym Uniwersytetu S ląskiego, 
b. posiada co najmniej stopien  naukowy doktora. 

5. Za źgodą Dyrektora Kolegium ISM US , w prźypadku braku na Uniwersytecie S ląskim 
specjalisty w danej dźiedźinie, na podstawie merytorycźnie uźasadnionego wniosku 
studenta, tutorem może zostać osoba spoza Uniwersytetu Śląskiego. Wnioski w tej 
sprawie naleź y składac  nie po ź niej niź  do 10 dni od roźpocźęcia danego roku 
akademickiego. 

6. Wybór tutora potwierdzany jest przez złożenie indywidualnego semestralnego 
planu studiów, opatrzonego podpisem tutora i studenta oraz pisemną deklaracją 
tutora, w kto rej wyraź a on źgodę na prźyjęcie warunko w tutoringu. 
 

§11 
1. Do zadań tutora należy: 
a. pomoc w tworźeniu indywidualnego semestralnego planu studio w studenta; 
b. dbałos c  o to, by plan wykracźał poźa obrany kierunek wiodący i źawierał 
moduły ź innych dźiedźin nauki; 
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c. ustalenie, źrecenźowanie i ocenę pracy semestralnej studenta; 
d. monitorowanie postępo w w roźwoju naukowym lub artystycźnym studenta; 
e. angaź owanie studenta w wydarźenia akademickie; 
f. wspieranie studenta w roźwiąźywaniu ewentualnych problemo w formalnych. 
2. Jeden naucźyciel akademicki nie moź e byc  tutorem więcej niź  dwo ch studento w 


