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Cel procedury: Ustalenie zasad zapewnienia studentom i ewaluacji korzystania   

z Indywidualnego Programu Studiów (IPrS) i Indywidualnego Planu Studiów (IPS) na 

studiach jednolitych magisterskich, pierwszego oraz drugiego stopnia. 

 

Definicja: Indywidualny Program Studiów (IPrS): polega na modyfikacji programu studiów 

w celu dostosowania go do zainteresowań naukowych wyróżniającego się studenta, 

umożliwienia mu prowadzenia badań naukowych oraz przyznaniu indywidualnej opieki 

nauczyciela akademickiego zwanego dalej Opiekunem naukowym.  
Indywidualny Plan Studiów (IPS) może być przyznany studentowi, którego trudna sytuacja 

życiowa nie pozwala na uczęszczanie na zajęcia i zaliczanie przedmiotów zgodnie z planem 

studiów. 

 
Przedmiot i zakres: zasady  uzyskania zgody na i realizacji przez studentów 

Indywidualnego Programu Studiów i Indywidualnego Planu Studiów na studiach 

jednolitych magisterskich , pierwszego lub drugiego stopnia oraz ewaluacja stopnia 

korzystania przez studentów z IPrS/IPS, poznanie ograniczeń/trudności związanych   

z realizacją i wdrożenie ewentualnych zmian w regulacjach lub w systemie koordynacji. 

 

Odpowiedzialność/kompetencje:  

Prodziekan – na wniosek studenta wyraża zgodę na  odbywanie studiów według IPrS 

/IPS; przedstawia do akceptacji Rady Wydziału zasady odbywania studiów według IPrS i 

IPS lub zmiany w tych regulacjach.   

Opiekun roku/koordynator przedmiotu – nadzoruje odbywanie studiów według 
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IPrS/IPS  

Nauczyciele akademiccy/studenci – mogą zgłaszać do prodziekana ds. dydaktycznych   

i studenckich oraz do Wydziałowej Komisji ds. Nauczania uwagi do zasad odbywania 

studiów według IPrS/IPS.  

Nauczyciel akademicki pełniący rolę opiekuna naukowego studenta studiującego 

według Indywidualnego Programu Studiów – pomaga studentowi w przygotowaniu i 

realizacji IPrS (w tym weryfikuje czy student osiągnie wszystkie kierunkowe efekty 

kształcenia), opiniuje przedstawiony przez studenta IPrS, sporządza sprawozdanie z realizacji 

IPrS do 30 września danego roku akademickiego i dostarcza do Dziekanatu  

do 30 września.  

Rada Wydziału – zatwierdza szczegółowe zasady uzyskania IPrS i  IPS na danym 

kierunku i poziomie kształcenia lub zgłoszone do nich zmiany.  

Student ubiegający się o  przyznanie  Indywidualnego Programu Studiów lub 

Indywidualnego Planu Studiów – składa do właściwego Prodziekana wniosek o  

udzielenie zgody na IPrS/IPS według warunków określonych uchwałą Rady Wydziału.  

Studenci – mogą zgłaszać propozycje zmian do przyjętych zasad uzyskania IPrS i IPS na 

danym kierunku i  poziomie kształcenia przez swoich przedstawicieli w  Wydziałowej 

Komisji ds. Nauczania, w Zespole ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia lub Rady Wydziału.    

Wyznaczone osoby z administracji Dziekanatu – przygotowują corocznie zestawienie 

studentów korzystających z IPS do 15 października. 

 

Procedura realizowana jest w oparciu o: 

• Warunki Indywidualnego Programu Studiów na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum określone przez Radę 

Wydziału Lekarskiego na posiedzeniu w dniu 22 września 2016 r. 

• Warunki Indywidualnego Planu Studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 

Jagiellońskiego - Collegium Medicum określone przez Radę Wydziału 

Lekarskiego na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2018 roku. 

 
 
 
 
 


