
Załącznik nr 1 do Regulaminu studiów id 

Wniosek wyboru Tutora na studiach id 
 

 

Do Kierownika studiów id  

  

Imię i nazwisko studenta…………………………… 

Nr albumu ……………………………………….… 

Wydział ………………………………………….… 

Podstawowy kierunek studiów …………………..… 

stopień studiów (I/II/jednolite studia magisterskie) …………………………... 

semestr studiów na kierunku podstawowym:………. 

 

Proszę o wyznaczenie Tutora w osobie…………………………..………………………………… 

stopień/ tytuł imię, nazwisko Tutora 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem studiów id, w szczególności z trybem postępowania 

przy wyborze Tutora. 

 

 

 ………………………………………..

 data i podpis studenta 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam*) zgody na podjęcie się funkcji Tutora  

   

   

 ……………………………………….. 

 data i podpis Tutora 

 

 

Akceptuję/nie akceptuję*) wniosek  

 

 ………………………………………..

 data i podpis Kierownika studiów id

  

 

 
*) Wybierz właściwe 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu studiów id 

Wniosek o zmianę Tutora na studiach id 

 

Do Kierownika studiów id  

  

Imię i nazwisko studenta………………………………………..…… 

Nr albumu ……………………………………………………..….… 

Wydział …………………………………………………………..… 

Podstawowy kierunek studiów …………………………….……..… 

stopień studiów (I/II/jednolite studia magisterskie) ……………………………………….…... 

semestr studiów na kierunku podstawowym:……………………..…. 

 

Imię i nazwisko dotychczasowego Tutora……………………………. 

 

 

 

Proszę o zmianę Tutora na: …………………………..…………………………………………………. 

stopień/ tytuł imię, nazwisko Tutora 

 

Prośbę swą uzasadniam:  ............................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

………………………………………. 

data i podpis studenta 

 

Przyjmuję do wiadomości wniosek studenta o zmianę Tutora 

   

   

 ……………………………………….. 

 data i podpis dotychczasowego Tutora 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam*) zgody na podjęcie się funkcji Tutora  

   

   

 ……………………………………….. 

 data i podpis nowego Tutora 

 

 

Akceptuję/nie akceptuję*) wniosek  

 

 ……………………………………

 data i podpis Kierownika studiów id 
 

*) Wybierz właściwe          str. 1/1



 Załącznik nr 3 do Regulaminu studiów id 

Indywidualny plan studiów id / Korekta Indywidualnego planu studiów id* 

Imię i nazwisko studenta………………………………………..……   Nr albumu …………………    stopień studiów*: I /II / jednolite studia magisterskie 

Wydział …………………………………………………………..…    Podstawowy kierunek studiów …………………………….……..… 
 

Semestr …… 
Efekty uczenia się** 

wiedza umiejętności kompetencje społeczne 

Kod 
przed. 
USOS 

Nazwa przedmiotu ECTS W C L P 
…. …. …. …. …. …. …. …. ….. …. …. …. 

                   

                   

                    

* wybrać odpowiednio 

**należy wpisać symbol kierunkowego efektu uczenia się z programu studiów kierunku podstawowego, a następnie symbolem „+” należy oznaczyć, które z tych efektów uczenia 

się osiągane są w ramach realizacji danego przedmiotu 
 

Dodatkowe uwagi, o ile istnieją: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

………………………………………..   …………………………………………………. 

  data i podpis studenta    data i podpis Tutora 

 

Opinia Rady Programowej studiów id 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

…………………………………………………..   

data i podpis przewodniczącego Rady Programowej studiów id 

Akceptacja Dziekana Wydziału 
 

…………………………………..   

data i podpis Dziekana wydziału 

str…./…. 

 



 Załącznik nr 4 do Regulaminu studiów id 

 

 

Harmonogram osiągania kolejnych wymagań etapowych przez uczestników studiów id 

 

Tabela określa numery semestrów studiów, do końca których uczestnik studiów id musi spełnić dane wymagania etapowe.  

Wymóg (numer 

punktu z §9 ust. 5) 

studia I stopnia – nabór: jednolite studia magisterskie – nabór: 

studia II stopnia 
podstawowy 

i uzupełniający  

po 1. semestrze 

uzupełniający  

po 2. semestrze 

podstawowy 

i uzupełniający  

po 1. semestrze 

uzupełniający  

po 2. semestrze 

1) (IPS) 2 3 2 3 1 

2) (opinia) 4 4 4 4 2 

3) (wys. pub) 6* 6* 6 i 8 6 i 8 3* 

* realizacja wymagania do końca semestru o podanym numerze lub w terminie wskazanym przez Tutora 
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