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Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668). 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861). 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Regulamin studiów w 

Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Załącznik do Uchwały Nr XXII –39.3/12 

Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

Uchwała Nr XXIII – 34.6/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII – 25.3/15 Senatu Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu studiów. 

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 maja 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII-25.3/15 Senatu Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu studiów. 

Uchwała Nr XXIII – 34.6/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII – 25.3/15 Senatu Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu studiów. 

Regulamin Studiów - wersja ujednolicona - obowiązujący od 1 października 2017 r. 

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 maja 

2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII-25.3/15 Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu studiów. 

Uchwała nr 260.12b/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie uszczegółowienia Regulaminu Studiów dla 

Wydziału Chemii UMCS  
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Uchwała nr 266/20e/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie uszczegółowienia Regulaminu Studiów dla 

Wydziału Chemii UMCS. 

Uchwała Nr XXIV – 6.5/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 

kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich. 

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

(Załącznik do uchwały Nr XXIV – 6.5/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich). 

Załącznik do Uchwały Nr XXII-39.3/12 Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

regulaminu studiów 

Regulamin studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Załącznik do Uchwały 

Nr XXII –39.3/12 Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

Uchwała Nr XXIII – 34.6/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII – 25.3/15 Senatu Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu studiów. 

 

Cel i przedmiot procedury:  

Celem procedury jest zorganizowanie procesu nauczania w takich sposób by uwzględniał on  

występowanie różnic miedzy studentami w doniesieniu do różnic w zakresie ich zdolności, 

umiejętności, zainteresowań itp., ze szczególnym uwzględnieniem studentów zdolnych o ściśle 

sprecyzowanych zainteresowaniach oraz tych w trudnej sytuacji życiowej.  

Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym studentom zapewnić możliwość 

studiowania na miarę ich możliwości i potrzeb, przy jednoczesnym ciągłym przyroście  

kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  

 

Odpowiedzialność:  

Opiekun naukowy, Kierownik Zakładu/Katedry, Dziekan – monitorowanie, weryfikacja i ocena  

jakości prowadzenia indywidualizacji procesu kształcenia. 

Komisja Programowo-Dydaktyczna, Dziekan, Rada Wydziału – wprowadzenie działań 

korygujących, naprawczych lub doskonalących w odniesieniu do indywidualizacji procesu 

kształcenia.  

 

Sposób postępowania: 

Indywidualny program studiów (IPS) 

1. Szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się ukierunkowanymi zainteresowaniami naukowymi 

studenci mogą kontynuować studia według indywidualnego programu studiów na: trzecim 

roku studiów pierwszego stopnia, jeżeli po pierwszych dwóch latach studiów uzyskali średnią 

ocen powyżej 4,5; drugim roku studiów drugiego stopnia, jeżeli po pierwszym roku studiów 

drugiego stopnia uzyskali średnią ocen powyżej 4,5 oraz drugim semestrze studiów drugiego 

stopnia jeżeli realizowali IPS na studiach pierwszego stopnia. O zakwalifikowaniu na studia 

według indywidualnego programu studiów decyduje Rada Wydziału.  
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2.  Dziekan powołuje opiekuna naukowego dla studenta spośród samodzielnych pracowników 

badawczo-dydaktycznych i zobowiązuje go do udzielenia pomocy naukowej oraz wszelkiego 

rodzaju porad dotyczących trybu i terminu zaliczeń.  

3.  Opiekun naukowy, który powinien być promotorem pracy dyplomowej wspólnie z  

zainteresowanym studentem opracowuje indywidualny program i plan studiów 

przedstawiając go Radzie Wydziału do akceptacji.  

4.   Decyzja o kontynuacji indywidualnego programu studiów w późniejszym okresie może być 

cofnięta, gdy student nie wykazuje, co najmniej dobrych wyników w nauce.  

Indywidualna organizacja studiów (IOS) 

1.  Dziekan może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów w odniesieniu do osób: 

studiujących na co najmniej dwóch kierunkach, odbywających część studiów poza 

Uniwersytetem,  wychowujących dzieci, niepełnosprawnych, korzystających z urlopu ze 

względów zdrowotnych, szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz środowiska 

akademickiego, w innych uzasadnionych przypadkach. 

2.  Indywidualna organizacja roku obejmuje każdorazowo okres nie dłuższy niż rok akademicki i 

polega na ustaleniu indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków 

wynikających z planu studiów i programu kształcenia. 

3.   Student ubiegający się o indywidualną organizację studiów powinien złożyć podanie do 

Dziekana wydziału w terminie: do końca października na semestr zimowy (lub na cały rok 

akademicki) , a także przed rozpoczęciem semestru letniego. Po upływie w/w terminów  

Dziekan może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów w innych uzasadnionych 

przypadkach losowych.        

Indywidualna organizacja studiów w ramach krajowych lub międzynarodowych programów 

wymiany studentów 

1.  Student może za zgodą Dziekana odbyć część studiów w ramach krajowych lub 

międzynarodowych programów wymiany studentów. 

2.  Przed wyjazdem na inną uczelnię Student uzgadnia z Dziekanem plan i program odbywanych 

studiów oraz warunki zaliczenia semestru lub roku. 

3.   Na podstawie dokumentu stwierdzającego zaliczenie przedmiotów wraz z wykazem ocen i 

liczbą osiągniętych punktów Dziekan zalicza studentowi okres odbytych studiów do 

realizowanego kierunku studiów.  

4.  Osiągnięte wyniki uwzględniane są przy obliczaniu średniej ocen w danym roku i średniej ocen 

z całego okresu studiów.  

 

 

 

 

 

 

 

 


