
 
 

 

  
Załącznik do uchwały Rady Wydziału 
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Regulamin kształcenia w ramach Indywidualnego Programu Studiów, w tym 

Planu Studiów  
 
 

§ 1 
1.Szczególnie uzdolnieni studenci mogą ubiegać się o Indywidualny Program Studiów, w tym 

Plan Studiów (IPS) po zaliczeniu drugiego roku studiów w przypadku studiów jednolitych 

magisterskich oraz po zaliczeniu pierwszego roku studiów w przypadku studiów pierwszego 

stopnia. Studenci drugiego stopnia mogą ubiegać się o IPS od pierwszego roku studiów. 

2. Warunkiem ubiegania się o IPS jest średnia ocen wynosząca co najmniej 4,5 obliczona jako 

średnia arytmetyczna ze wszystkich egzaminów i zaliczeń, które są uwzględnione w aktualnie 

obowiązujących planach studiów uzyskanych od początku studiów na danym kierunku, a  w 

przypadku kierunku psychologia średnia ocen liczona z ostatnich dwóch lat. W przypadku 

studiów drugiego stopnia uwzględnia się średnią ocen ze studiów licencjackich. 

 

 

§ 2 

1.Wniosek w sprawie zakwalifikowania na IPS student składa co najmniej na dwa tygodnie 

przed rozpoczęciem roku lub semestru do Dziekana Wydziału, w którym prowadzony jest 

dany kierunek studiów. Wniosek składa wraz z potwierdzoną przez dziekanat średnią ocen 

lub informacją o przyjęciu na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się oraz 

informacją o spełnieniu kryteriów dotyczących możliwości potwierdzania efektów uczenia się 

w trakcie trwania studiów, zawartych w regulaminie studiów.  

2.Dziekan Wydziału biorąc pod uwagę spełnienie przez studenta wymogów formalnych 

przydziela studentowi opiekuna naukowego spośród pracowników naukowo-dydaktycznych 

mających co najmniej stopień doktora. 

 

§ 3 

 

1.Opiekun naukowy wspólnie ze studentem ustalają harmonogram realizacji IPS. 

2.Harmongram IPS powinien być dostosowany do indywidualnych uzdolnień, predyspozycji i 

zainteresowań studenta. 

3.Harmonogram powinien zawierać : 

-przewidywany termin ukończenia studiów /IPS może prowadzić do skrócenia okresu 

studiów, jednak nie więcej niż o 1 rok/. 

-szczegółowy plan zaliczeń i egzaminów, który powinien zapewnić możliwość osiągnięcia 

przez studenta wszystkich efektów kształcenia zatwierdzonych dla danego kierunku studiów 

oraz uwzględnić dodatkowe indywidualne zainteresowania studenta, poprzez wprowadzenie 

co najmniej jednego przedmiotu nie objętego w aktualnie obowiązującym planie studiów. 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 4 

  

1.Opiekun naukowy studenta studiującego w ramach IPS przedstawia opracowany wspólnie 

ze studentem harmonogram do akceptacji Rady Wydziału. 

2.Opiekun naukowy studenta studiującego w ramach IPS sprawuje bezpośrednią opiekę i 

kontrolę nad realizacją zatwierdzonego przez Radę Wydziału harmonogramu  studiów. 

      

       § 5 

1. Student traci prawo do IPS, jeżeli nie wypełni w terminie obowiązków wynikających z 

zatwierdzonego programu i ustalonej organizacji.  

2.Decyzję o cofnięciu prawa do studiowania w ramach IPS podejmuje Rada Wydziału na 

wniosek opiekuna naukowego w przypadku, gdy student po pierwszym semestrze 

studiowania  osiągnie  średnią ocen  poniżej 4,0  lub na wniosek studenta. Dziekan określa 

wówczas termin uzyskania zaległych zaliczeń i złożenie zaległych egzaminów, które są 

obowiązkowe dla danego kierunku studiów.  

  

§ 6 

 

Tryb indywidualny nie może prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


