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Próćetlura odbywania studiów w ramach Indywidualnego Programu Studiów

na Wydziale Matematyki Fizyki i InformaĘki
(uchwałaNr lAx-2l2021 Kolegium 

":rffi:*rx2.YJ,3tłMatematyki, 
Fizyki iInformatyki UMCS

Na podstawie § 6 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Załącznik do
UchwĄ Nr XXIV-26.5119 z dnia 24 kwietnia 2019 r, z późn. zm.) zostaje uregulowany szczegółowy sposób
prryznania, studiowania oraz cofrtięcia indywidualnego programu studiów dla studentów sfudiów pierwszego
i drugiego stopnia.

§l

1. O indywidualny program studiów, w tym plan studiów mogą ubiegać się studenci, których
indywidualne zainteręsowania nie są realizowane z powodu nięuruchomienia specjalności
ujętej w planie studiów studiowanego kierunku lub z powodu nięuruchomienia
przedmiotów i/lub bloków przedmiotów fakultatyrłmych. W uzasadnionych przypadkach
student moze wystąpió o indywidualny program studiów na specjalności nie występującej
w planach kierunków studiów przedstawiając indywidualny plan studiów.

2. O indywidualny pro$am studiów mogą ubiegać się studenci studiów pierwszego stopnia
po zaliczeniu pierwszego semestru studiów olaz studenci studiów drugiego stopnia od
pierwszego roku studiów.

3. Podstawą do ubiegania się o indywidualny program studiów jest:
a) uzyskanie średniej oaen z egzaminów i zaliczeń wynoszącej co najmniej 4,50 lub

odpowiednio wysokiej o ilę towarzyszy jej aktywnośó studenta potwierdzająca trwałe
zainteręsowanie studiowaną dziedziną. DIa studentów studiów pierwszego stopnia brana
jest pod uwagę średnia uzyskana w poprzednich sęmęstrach/latach studiów na poziomie-- studio-w pierwszego stopnia. Dla studsntów sfudiów drugiego stopnia podstawą do
ubiegania się o indywidualny program studiów jest uzyskanie średniej ocen z egzaminów
i zaliczęń wynoszącej co najmniej 4,50 w cyklu uęzęńa się na pierwszym stopniu, gdy
student ubiega się o indywidualny program studiów od semęstru pierwszego lub
w poprzednim semestrzel|atach, gdy student ubiega się o indywidualny program studiów od
semestru drugiego lub trzeciego;

b) przedstawięnię dodatkowych indywidualnych zainteresowń studenta uzasadniających
ubieganie się o indywidualny pogram studiów;

c) przedstawięnie propozycji indywidualnego planu studiów spełniającego obowipujące
zasady dotycząceliczby godzin zajęó i punktów ECTS,

§2

Student składa wniosęk o przyznarLie indywidualnego programu studiów do dziekana na co
najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, w którym ma rozpocząó rea|izację
kształcenia według indywidualnęgo programu studiów. W uzasadnionych przypadkach
wniosek o ptzyznanie indywidualnego programu studiów mozę zostać złożony w innym
terminie.

§3

Zgodę na odbywanie studiów w ramach indywidualnego programu studiów,. w tym plarru
studiów udziela dziękan na podstawie wniosku z potwierdzoną średnią ocen.



§4

Dziekan po wyrazęniu zgody na odbywanie studiów w ramach indywidualnego programu

studiów, w fym planu studiów przydziela opiekuna naŃowego spośród pracowników
naukowo_dydaktycznych zę stopniem co najmniej doklora habilitowanego, prowadzących
zajęcia dydaktyczne na kięrunku obej muj ącym indyl,vidualny pro gram studiów.

§5

Opiekun naŃowy wspólnie ze studentem dokonują weryfikacji proponowanego planu
studiow i ustalają harmonogram studiów, który w terminie dwóch tygodni, od daty przyznańa
indywidualnę go pro gramu sfu diów, przedstawiaj ą do akceptacj i dziekanowi.

§6

Harmono gram indywidualne go pro gramu studiów obej muj e :

a) Przewidywany termin zakończenia studiów. Studia według indywidualnego programu
studiów mogą trwaó krócej niż przewiduje to zwVJy tryb studiów. Tryb indywidualny nie
może prowadzió do przedhrZenia terminu ukończęnia studiów.

b) Szczegółowy plan zaliczęń i egzaminów obejmuj ący podziń przedmiotów na sęmestr

zimowy i semestr letni. Nie więcej ńZ dvła przedmioty mogą zostać zaplanowane do
zaliczenia w hybie eksternistycznym, o ile występują w planach studiów na wydziale
macierzystym lub na innym wydziale Uniwersytefu i nie mają charakteru zajęć
laboratoryjnych.

c) Wykaz wszystkich przedmiotów zapewniających mozliwość osiągnięcia wszystkich
kieruŃowych i przedmiotowych efektow uczęnia się dla danego kieruŃu, do ktorego
studęnt jest przypisany, wedfug aktualnego programu obowiązującęgo w okresie realizacji
indywidualnego programu studiów. Dopuszcza się ujęcie w programie studiów
przedmiotów realizowanych na innych niż macierzysty wydziałach Uniwersytet!, za zgodą
odpowiedniego dziekana.

d) Wykaz co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego spośród realizowanych na
kierunkach studiów w ramach tej samej dyscypliny naukowej, uwzględniającego
indywidualizację zainteresowń studenta oraz pozwalającego na uzyskanie dodatkowych
efektów uczenia się.

§7

Zmiany w harmonogramie indywidualnęgo programu studiow mogą być dokonywane na
wniosek studenta lub opiekuna tylko zwńnychptzyczyn uniemożliwiających jego realizację
wg pierwotnego planu. Zmiany te wymagają akceptacji Dziekana.

§8

Studęnt realizujący indywidualny pro$am studiów może ubiegać się o przyznarie
indywidualnej organizacj i studiów.



§9

Student, który studiuje równolegle na innym kierunku studiów nie moze włączac do swojego
indywidualnęgo programu studiów przedmiotów obowiązkowych realizowanych na studiach
równoległych,

§10

Student traci prawo do indywiduainego programu studiów, w przypadku nie wypełnienia
w terminie obowiązków wynikających z zatwięrdzonego hatmonogramu lub uzyskania przez
studenta średniej ocen ponizej 4,0 po pierwszym i następnych semestrach studiowania
w ramach indywidualnego programu studiów. Decyzję o cofnięciu indywidualnego plogramu
studiów podejmuje dziekan. Po cofnięciu trybu, student rozpoazyna realizację programu
studiów w ramach trybu zwykłego obejmującego program dla danego kierunku studiów.

§11

Student moze wystąptć z wnioskiem do dziekana o cofnięcie indywidualnego proglamu
studiów po uzyskaniu opinii opiekuna naukowego.

§12

Na zyczenie studenta fakt ukończenia studiow w trybie indywidualnym jest odnotowywany
w suplemencie do dyplomu,

Procedura wchodzi w Ęcte z dnięm podpisania i uchyla Regulamin kształcenia w ramach
indywidualnego planu studiów i programu kształcenia ptzyjęty uchwałą Rady Wydziału
Matematyki, Fizyki i Informatyki z dnia 27 kwiętnia 2009 r,
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