Co to jest indywidualny program studiów, w tym plan studiów ( IPS )?to opracowany indywidualnie dla każdego studenta, wykaz modułów zajęć niezbędnych
do zrealizowania zakładanych kierunkowych efektów kształcenia.
Na czy polega IPS?- w szczególności może polegać na:
indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia,
modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów,
modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów,
modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć, poprzez wybór grupy zajęciowej
i/lub godzin zajęć, w sposób umożliwiający realizację obowiązującego
programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta,
zmianach terminów egzaminów i zaliczeń, w porozumieniu z prowadzącym
przedmiot lub zajęcia.

Komu może być przyznany IPS?- studentom:
szczególnie uzdolnionym i wyróżniającym się w nauce
niepełnosprawnym,
znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej,
biorącym udział w
międzynarodowym,

zawodach

sportowych

na

poziomie

krajowym

lub

pragnącym odbyć część studiów w innej uczelni,
studiującym na więcej niż jednym kierunku studiów,
wybranym do kolegialnego organu Uczelni,
w stosunku do których potwierdzono efekty uczenia się.
Na jaki okres czasu może być przyznany IPS? –
IPS może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku
studiów. IPS nie może prowadzić do zmiany w zakresie kierunkowych efektów
kształcenia ani do przedłużenia terminu ukończenia studiów.
Jakie są wymogi formalne by przyznano mi IPS?Student musi uzyskać pisemną zgodę Dziekana Wydziału na taki tryb studiowania. Należy
w odpowiednim terminie do dziekanatu złożyć odpowiednio uzasadniony wniosek
(załącznik). W przypadku studentów szczególnie uzdolnionych i wyróżniających się w
nauce należy spełnić odpowiednie kryteria (czytaj niżej).
W jakim terminie składać wniosek o IPS?–
Wniosek o indywidualny program studiów, w tym plan studiów należy złożyć nie później
niż do końca semestru poprzedzającego wnioskowane zmiany w programie studiów.

Kto określa zakres indywidualizacji IPS i jakie kryteria są brane pod uwagę?Zakres indywidualizacji programu studiów, w tym semestralnych planów studiów określa i
zatwierdza Dziekan Wydziału biorąc pod uwagę:
dotychczasowy przebieg studiów studenta,
możliwości techniczne i ekonomiczne indywidualizacji programu i planu studiów,
przepisy nadrzędne wynikające z uchwał, zarządzeń, rozporządzeń dotyczących
procesu kształcenia.

Jakie kryteria musi spełniać student szczególnie uzdolniony i wyróżniający się
w nauce by otrzymać IPS?student studiów I stopnia musi mieć ukończony co najmniej drugi semestr studiów
i średnią z dotychczasowych studiów nie niższą niż 4.25,
student studiów II stopnia musi mieć średnią za I stopień studiów nie niższą niż
4.25.
Jak wygląda IPS dla studentów szczególnie uzdolnionych i wyróżniających się w
nauce?Po wyrażeniu zgody na IPS, student studiuje wg. indywidualnie ustalonego programu
studiów, w tym planu studiów. Dziekan Wydziału studentom szczególnie uzdolnionym i
wyróżniającym się w nauce, powołuje opiekuna naukowo-dydaktycznego na okres IPS.
Opiekun naukowo–dydaktyczny będzie:
odpowiedzialny za cały proces kształcenia według indywidualnego programu
studiów, w tym planu studiów
sprawować opiekę naukową i dydaktyczną nad studentem
zgłaszać Dziekanowi Wydziału ewentualne odstępstwa od przyjętego programu i
planu studiów
Opiekunem naukowo-dydaktycznym może być pracownik Uczelni, posiadający stopień
co najmniej doktora.
Wykaz modułów zajęć zawartych w szczegółowym planie studiów należy dostarczyć
do dziekanatu w celu wprowadzenia do Systemu Dziekanat. XP.
Student będzie
rozliczany przez dziekanat, na podstawie przyznanego szczegółowego planu studiów,
dostarczonego i dołączonego do teczki osobowej studenta.

