REGULAMIN
INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW
NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNYM
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Podstawa prawna: Regulamin studiów UŁ z 22.04.2013 r.
§1
Indywidualny plan i program studiów (IPS) służy najzdolniejszym studentom Wydziału
do pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz rozwoju zainteresowań naukowych i zwiększania
aktywności akademickiej na drodze indywidualnie kształtowanego planu i programu studiów.
§2
Na studiach pierwszego stopnia prawo ubiegania się o zgodę na Indywidualny Plan
Studiów przysługuje studentom, którzy ukończyli pierwszy rok i uzyskali średnią ocen nie
niższą niż 4,0. (Uchwała Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ z dnia
26.09.2011 r.). W przypadku późniejszego przejścia na Indywidualny Plan Studiów do
średniej wlicza się dotychczas uzyskane wyniki na pierwszym stopniu studiów.
Na studiach drugiego stopnia studenci mają prawo ubiegać się o zgodę na Indywidualny
Plan Studiów od drugiego semestru, jeśli na pierwszym semestrze uzyskali średnią ocen nie
niższą niż 4,0. W przypadku późniejszego przejścia na Indywidualny Plan Studiów do
średniej wlicza się dotychczas uzyskane wyniki na drugim stopniu studiów.
W szczególnych przypadkach, na studiach drugiego stopnia studenci mają prawo
ubiegać się o zgodę na Indywidualny Plan Studiów już od pierwszego semestru, jeśli na
pierwszym stopniu studiów uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,0.
Średnią ocen z wymaganego okresu studiów oblicza się jako średnią z wagami
określonymi przez wartości odpowiednich punktów ECTS, ze wszystkich uzyskanych w tym
okresie ocen z przedmiotu (§ 34 Regulaminu studiów w UŁ). Rady Konsultacyjne dla
poszczególnych kierunków mogą przyjąć wyższą średnią jako warunek ubiegania się o
Indywidualny Plan Studiów.
§3
Zgodę na kontynuowanie przez studenta dalszej nauki w ramach Indywidualnego Planu
Studiów podejmuje dziekan na wniosek studenta. Jednocześnie dziekan powołuje opiekuna
naukowego.
§4

Opiekunem naukowym studenta studiującego według Indywidualnego Planu Studiów
może być samodzielny nauczyciel akademicki Wydziału (profesor lub doktor habilitowany)
lub za zgodą Dziekana , nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora. (Uchwała Rady
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ z dnia 26.09.2011 r.). W uzasadnionych
przypadkach dziekan może powołać na opiekuna naukowego osobę spoza Wydziału.
§5
Obowiązkiem opiekuna naukowego jest:
a) wspólne ze studentem opracowanie harmonogramu indywidualnego planu i programu
studiów,
b) przeprowadzanie regularnych konsultacji i kontroli realizacji Indywidualnego Planu
Studiów,
c) dokonywanie okresowej weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych
przez studenta,
d) pomoc

w

przypadku

konieczności

dokonania

zmian

w

harmonogramie

Indywidualnego Planu Studiów i ich akceptacja,
e) wspieranie aktywności naukowej studenta.
§6
Dziekan zatwierdza harmonogram Indywidualnego Planu Studiów, opracowany przez
studenta wspólnie z opiekunem naukowym.
§7
Indywidualny Plan Studiów powinien prowadzić do wzbogacenia wiedzy i umiejętności
studenta w ramach studiowanego kierunku lub kierunków pokrewnych oraz umożliwić udział
studenta w pracach naukowo-badawczych. Łączna liczba punktów ECTS musi być większa
niż obowiązująca na danym kierunku studiów.
W ramach Indywidualnego Planu Studiów student może:
a) zamienić niektóre przedmioty na inne, przy zachowaniu efektów kształcenia
określonych w programie kształcenia kierunku; łączna liczba obowiązkowych zaliczeń
i egzaminów nie może być w takim przypadku niższa niż przewidziana zwykłym
tokiem studiów; w przypadku zamiany przedmiotów realizowanych w ramach
specjalności konieczna jest zgoda opiekuna specjalności,

b) realizować wybrane przedmioty na innych wydziałach lub uczelniach, jeśli wynika to
z chęci rozszerzenia efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności poza
obowiązujący program kształcenia,
c) ubiegać się o zaliczenie przedmiotów, które zrealizował na uczelniach zagranicznych;
decyzja w tym zakresie jest podejmowana przez dziekana indywidualnie na podstawie
podania studenta zaopiniowanego przez opiekuna naukowego i uwzględnia poziom
zagranicznej uczelni, program zrealizowanego przedmiotu, zgodność z kierunkowymi
efektami kształcenia oraz harmonogramem Indywidualnego Planu Studiów, ocenę
uzyskaną z egzaminu lub zaliczenia,
d) skrócić czas trwania studiów, przy zachowaniu efektów kształcenia określonych w
programie kształcenia.
§8
Harmonogram Indywidualnego Planu Studiów musi określać sekwencję poszczególnych
zaliczeń, egzaminów i praktyk zawodowych począwszy od semestru, w którym rozpoczyna
się Indywidualny Plan Studiów aż do końca danego stopnia studiów oraz sposób realizacji
planu.
§9
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta dziekan może zezwolić na
modyfikację harmonogramu Indywidualnego Planu Studiów w trakcie jego realizacji.
Wniosek powinien zostać złożony nie później niż 14 dni po rozpoczęciu semestru. W
wyjątkowych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na zmiany w późniejszym terminie.
Zmiany muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez opiekuna naukowego.
§ 10
Indywidualny Plan Studiów nie może stanowić podstawy do wydłużenia czasu trwania
studiów.
§ 11
Indywidualny Plan Studiów nie zwalnia studenta z uczestnictwa w zajęciach i z innych
obowiązków wynikających z realizacji poszczególnych przedmiotów, chyba że prowadzący
zajęcia wyrazi pisemną zgodę na odstępstwo od ogólnie obowiązujących zasad.
§ 12

Podanie skierowane do dziekana z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuowanie dalszej
nauki w ramach Indywidualnego Planu Studiów wraz z harmonogramem podpisanym i
zatwierdzonym przez opiekuna naukowego powinno być złożone nie później niż na 7 dni
przed rozpoczęciem semestru poprzedzającego przejście na Indywidualny Plan Studiów.
Decyzja jest podejmowana przez dziekana najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia
semestru.
§ 13
Dziekan może skierować studenta do kontynuowania studiów w ramach normalnego
trybu:
a) na wniosek studenta
b) na wniosek opiekuna naukowego skierowany do dziekana
c) z powodu niewłaściwej realizacji harmonogramu Indywidualnego Planu Studiów.
Dziekan określa wówczas terminy uzyskania brakujących zaliczeń i egzaminów oraz
wypełnienia innych obowiązków przewidzianych dla danego kierunku studiów.
§ 14
Regulamin wchodzi w życie od roku akademickiego 2013/2014.

Regulamin IPS zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
UŁ w dniu 16 grudnia 2013 r.

