
 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska 
Politechniki Krakowskiej 

nr  38/2015 
z dnia 23 września 2015 r. 

w sprawie zasad studiowania według indywidualnego programu studiów (IPS)  
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Inżynierii 

Środowiska Politechniki Krakowskiej 

 

Wydział Inżynierii Środowiska podejmuje uchwałę o wprowadzeniu z dniem 1 października 
2015 roku możliwości realizacji przez studentów Wydziału trybu indywidualnego programu 
studiów IPS, na podstawie: 

 Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
z dnia 24 kwietnia 2015r., obowiązującego od 1 października 2015 roku, 

 Szczegółowych zasad studiowania według IPS dla studentów Wydziału Inżynierii 
Środowiska Politechniki Krakowskiej, które określa załącznik do niniejszej Uchwały. 
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Załącznik 
do Uchwały Rady Wydziału Inżynierii Środowiska 

nr 38 /2015 
w sprawie zasad studiowania według IPS 

 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Możliwość studiowania według indywidualnego programu studiów (IPS) w Politechnice 

Krakowskiej wprowadził i określa § 9 Regulaminu studiów wyższych na Politechnice 
Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 24 kwietnia 2015r. (w załączeniu). 

2. Szczegółowe zasady przyznawania trybu IPS studentom Wydziału Inżynierii Środowiska 
Politechniki Krakowskiej określa niniejszy dokument. 

 
§ 2 

1. Studia realizowane w trybie IPS dotyczą studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych I i II stopnia. 

2. Studenci mogą starać się o uzyskanie trybu IPS, po ukończeniu pierwszego roku 
studiów pierwszego stopnia, czyli począwszy od 3-go semestru studiów pierwszego 
stopnia oraz od pierwszego semestru studiów drugiego stopnia. Nie ma możliwości 
uzupełnienia długu kredytowego w ramach semestru realizowanego zgodnie z IPS. 

3. Student studiów niestacjonarnych może studiować według IPS pod warunkiem, że 
wniesie opłatę za studia nie mniejszą niż kwota równa opłacie za studia realizowane 
zgodnie z obowiązującym planem studiów. 

4. Tryb IPS jest przyznawany przez dziekana na okres jednego semestru z możliwością 
przedłużenia na kolejne. Dla wyróżniających się w nauce studentów (§2 ust.8a), możliwe 
jest przyznanie tego trybu na okres dwóch semestrów z możliwością przedłużenia. 

5. Okresem zaliczeniowym dla IPS jest rok akademicki. 

6. W przypadku nieprzedłużenia trybu IPS lub rezygnacji przez studenta z IPS, student 
wraca do podstawowego programu kształcenia.  

7. Studentów realizujących IPS obowiązuje regulamin studiów. W przypadku 
nieprzestrzegania Regulaminu Studiów na PK i zasad IPS ustalonych przez Radę 
Wydziału Inżynierii Środowiska, studentowi nie udziela się zgody na IPS w kolejnym 
semestrze studiów. 

8. Dla określenia wymagań szczegółowych, niniejsza uchwała odnosi się do dwóch 
zasadniczych grup studentów ubiegających się o tryb IPS: 

a. Wyróżniających się w nauce i pragnących realizować swoje indywidualne 
zainteresowania w ramach obowiązujących efektów kształcenia na danym 
kierunku studiów; 

b. Pozostałych osób, które z przyczyn innych – losowych i związanych 
z koniecznością zmian organizacyjnych w toku studiów, zmuszone są podjąć tryb 
IPS. 
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II. Postanowienia szczegółowe 
 

§ 3 
1. W przypadku studentów wyróżniających się w nauce (§2 ust.8a), IPS może być 

programem zapewniającym indywidualny dobór przedmiotów i harmonogram ich 
realizacji, dostosowany do zainteresowań naukowych studenta. 

2. Dopuszcza się stosowanie IPS wobec studentów wyróżniających się w nauce, jeśli: 

a. Nie posiadają długu kredytowego, 

b. Uzyskali średnią ocenę co najmniej 4.5 z dotychczasowego toku studiów, liczoną 
zgodnie z § 35 ust. 1 Regulaminu Studiów Wyższych na PK, 

c. Uzyskali zgodę opiekuna naukowego na sprawowanie opieki merytorycznej 
i organizacyjnej nad IPS. 

3. Opiekunem naukowym studenta realizującego IPS może być pracownik naukowy WIŚ 
ze stopniem naukowym nie niższym niż doktor. 

4. Wyboru opiekuna naukowego dokonuje student. 

5. Zadaniem opiekuna naukowego, oprócz opieki merytorycznej i organizacyjnej, jest 
pomoc studentowi w przygotowaniu harmonogramu IPS (tj. wykaz przedmiotów 
przewidzianych do realizacji, formę ich zaliczenia oraz punktację ECTS). 

6. Dobór przedmiotów w IPS następuje z zachowaniem ustalonych dla danego kierunku 
efektów kształcenia, a liczba punktów ECTS w semestrze może być mniejsza od 
obowiązującej w ogólnym planie studiów na danym semestrze (tj. 30), na 
poszczególnych kierunkach studiów, ale nie mniejsza od obowiązującej w ogólnym 
planie studiów na danym roku (tj. 60). 

7. Student, który studiuje równolegle na innym kierunku studiów może włączać do swojego 
IPS przedmioty obowiązkowe, realizowane na studiach równoległych. 

8. Opiekun naukowy przedstawia dziekanowi lub reprezentującej go osobie harmonogram 
IPS danego studenta. Harmonogram IPS zatwierdza dziekan.  

 
§ 4 

1. W przypadku pozostałych osób (§2 ust.8b), IPS jest indywidualnym harmonogramem 
realizacji przedmiotów ujętych w programie studiów, dostosowanym do specyficznej 
sytuacji życiowej studenta, w której się znalazł. 

2. Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie w systemie IPS studentom, którzy: 

a. Studiują wybrane semestry na innej uczelni (krajowej lub zagranicznej) w ramach 
porozumieniu z WIŚ PK, na podstawie podpisanej umowy lub uzyskanego 
stypendium zagranicznego; 

b. Studiują na więcej niż jednym kierunku studiów; 

c. Uczestniczą w reprezentacjach sportowych, co najmniej na szczeblu krajowym; 

d. Działają w organizacjach studenckich na szczeblu uczelnianym i wyższym, 

e. Są osobami niepełnosprawnymi o określonym stopniu i charakterze 
niepełnosprawności, 

f. Nie mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnie z planem studiów ze względu na stan 
zdrowia, potwierdzony dokumentacją medyczną, 
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g. Opiekują się swoim małym dzieckiem lub urodziły dziecko; 

h. Znaleźli się w innej trudnej sytuacji, uznanej przez dziekana. 

3. Dziekan lub reprezentująca go osoba wyznacza studentowi przedmioty do realizacji 
w ramach IPS, a student ustala warunki uczestnictwa w poszczególnych zajęciach oraz 
formy ich zaliczenia z prowadzącymi je nauczycielami akademickimi i przedkłada 
dziekanowi lub reprezentującej go osobie do akceptacji. 

4. Student zalicza przedmioty w terminach przewidzianych ogólnym planem studiów, 
chyba, że w porozumieniu z prowadzącym dany przedmiot nauczycielem akademickim 
uzyska zgodę na inny tryb i termin zaliczenia przedmiotu. 

Przedmioty wybrane na każdy rok akademicki powinny pozwolić na uzyskanie 60 
punktów ECTS.  

 

III. Ustalenia formalne 
 

§ 5 

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska, określa następujący tryb ubiegania się o IPS: 

1.  Student zainteresowany kształceniem według IPS składa do dziekanatu: 

a. Podanie do prodziekana ds. kształcenia zawierające udokumentowane uzasadnienie 
ubiegania się o tryb IPS,  

b. Harmonogram IPS (w 2 egzemplarzach). W przypadku  studentów wyróżniających się 
w nauce (§2 ust. 8a) harmonogram powinien zostać podpisany przez opiekuna 
naukowego.  

2.  Dokumenty należy składać w terminie najpóźniej tygodnia przed rozpoczęciem 
semestru, w którym ma być realizowany IPS. 

3.  Po uzyskaniu zgody prodziekana ds. kształcenia, student otrzymuje odpowiednią 
adnotację w systemie ehms. 

4.  Rozliczenie roku akademickiego następuje na podstawie ocen z egzaminów i zaliczeń 
wpisanych przez nauczycieli akademickich do systemu ehms. 

5.  Zmiany do przedstawionych zasad mogą zgłaszać prodziekanowi ds. kształcenia 
zarówno studenci, jak i nauczyciele akademiccy. Przekazane sugestie kierowane będą 
do Zespołu ds. Jakości Kształcenia, który opracuje nową wersję zasad i przedstawi ją do 
zaopiniowania przez Radę Wydziału. 
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Wyciąg z „Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej 
im. Tadeusza Kościuszki” z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

 
 

§ 9 
 

Indywidualny program studiów 
 

1. PK zapewnia możliwość studiowania według indywidualnego programu studiów zwanego 
dalej IPS.  

2. Dopuszcza się stosowanie IPS wobec studentów, którzy:  

1) wyróżniają się w nauce;  

2) studiują wybrane semestry na innej uczelni w ramach podpisanej umowy;  

3) są członkami sportowej kadry narodowej lub kadry uniwersjadowej;  

4) są osobami niepełnosprawnymi;  

5) zostali przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;  

6) wskażą inną ważną przyczynę, uznaną przez dziekana.  

3. Studia według IPS mają na celu:  

1) ukierunkowanie nauki zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i 
zainteresowaniami studenta przy zachowaniu efektów kształcenia zdefiniowanych dla 
danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz liczby punktów ECTS określonej 
w programie kształcenia;  

2) uwzględnienie uzyskanych wcześniej efektów uczenia się;  

3) dopasowanie planu studiów do indywidualnych potrzeb i możliwości studenta.  

4. Studia realizowane według IPS nie mogą trwać dłużej niż studia realizowane według 
obowiązującego programu studiów.  

5. Student ubiegający się o przyznanie IPS winien złożyć w tej sprawie wniosek do dziekana 
w terminie najpóźniej tygodnia przed rozpoczęciem semestru.  

6. Student, który podejmuje IPS w celu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, powinien mieć 
opiekuna naukowego, którego powołuje dziekan.  

7. Indywidualny program studiów zatwierdza dziekan.  

8. Zasady studiowania według IPS określa rada wydziału.  
 


