
Z początkiem roku akademickiego 2017/2018 wchodzi w życie nowy 

Regulamin studiów, który wprowadza nowe uregulowania wielu kwestii. 

 

Zgodnie § 3 pkt 2 Regulaminu studiów, Podstawą organizacji procesu dydaktycznego 

na kierunku i specjalności jest opis kompetencji absolwenta oparty na Polskiej Ramie 

Kwalifikacyjnej, zatwierdzony przez Senat oraz wynikający z tego opisu program i plan 

studiów zatwierdzony przez radę wydziału. Plan studiów określa czas trwania studiów 

i obejmuje spis przedmiotów wraz z wykazem zajęć (z określeniem formy i liczby godzin), 

egzaminów i zaliczeń oraz praktyk zawodowych obowiązujących na danym kierunku 

i specjalności. 

 

Plan studiów lub IPS zgodnie § 3 pkt 3, 4 Regulaminu studiów: 

Student studiuje według standardowego planu studiów i programu zatwierdzonego przez radę 

wydziału, do którego może dołączyć zajęcia odpowiadające nie więcej niż 30 punktom ECTS, 

lub według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (IPS) pozytywnie 

zaopiniowanego przez opiekuna naukowego i zatwierdzonego przez dziekana. Rada wydziału 

może określić zakres treści programowych kierunku lub specjalności obowiązkowych, (których 

nie można pominąć w programie indywidualnym). 

Studenci studiujący w roku akademickim 2017/2018 na roku wyższym niż pierwszy muszą 

spełnić warunki określone przez Radę wydziału określające semestr lub liczbę punktów ECTS 

i średnią ocen, jakie student studiów stacjonarnych musi osiągnąć, by mieć prawo do podjęcia 

indywidualnego planu studiów i programu kształcenia. Wymóg osiągnięcia takiej średniej ocen 

nie dotyczy kontynuacji wcześniej podjętego programu indywidualnego. 

Kształtowanie i kontrola realizacji planów studiów i programów kształcenia zgodnie § 3 pkt 5 

Regulaminu studiów (standardowych i indywidualnych) odbywa się według zasad 

Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). Punkty ECTS są przyznawane wtedy, gdy 

obowiązujące w danym semestrze przedmioty zostały przez studenta zaliczone, co potwierdza 

uzyskanie zakładanych efektów kształcenia. 



Dobór zajęć do indywidualnych planów i programów kształcenia odbywa się z katalogu oferty 

programowej wydziału, na którym studiuje student, lub w ramach ofert przedmiotów innych 

wydziałów i uczelni. W katalogach ofert programowych wydziałów Uczelni (przyjmowanych 

przez rady wydziałów) przedmiotom przypisuje się określone liczby punktów ECTS. O 

liczbach punktów przyporządkowanych poszczególnym przedmiotom decyduje rada wydziału. 

Doboru zajęć nie można dokonywać z oferty programowej MSM-MBA oraz studiów 

podyplomowych (§ 3 pkt 6 Regulaminu studiów). 

Student, by ukończyć studia, musi zaliczyć przedmioty zawierające treści programowe uznane 

przez radę wydziału za obowiązkowe (o których mowa w ust. 3) oraz inne tak, by zgromadzić 

właściwą dla poziomu studiów liczbę punktów ECTS ustaloną przez radę wydziału, a także 

uzyskać pozytywną ocenę pracy dyplomowej i złożyć egzamin dyplomowy (§ 3 pkt 7 

Regulaminu studiów).  

 

Terminy dotyczące IPS (§ 6 pkt 1-3 Regulaminu studiów): 

1. Student przedstawia dziekanowi do zatwierdzenia, pozytywnie zaopiniowaną przez 

opiekuna, propozycję IPS nie później niż dwa tygodnie przed końcem semestru 

poprzedzającego semestr objęty proponowanym IPS. 

2. Nieprzedstawienie przez studenta w określonym terminie propozycji IPS oznacza przyjęcie 

standardowego planu studiów i programu kształcenia w danym semestrze. 

3. Odmowa zatwierdzenia IPS wiąże się z wyznaczeniem co najwyżej tygodniowego terminu 

na jego poprawę. Niedotrzymanie terminu poprawy lub odmowa zatwierdzenia IPS oznacza 

realizację standardowego programu studiów. 

 

Indywidualna organizacja studiów (§ 7 regulaminu studiów): 

1. W szczególnych przypadkach, za zgodą dziekana, dopuszcza się możliwość zastosowania 

indywidualnej organizacji studiów. Polega ona na dostosowaniu terminów odbywania zajęć do 

potrzeb studenta z uwzględnieniem możliwości prowadzących zajęcia, bez zmian planu 

studiów i programu kształcenia. 

2. Indywidualna organizacja studiów może dotyczyć studentów: 

1) członków Senatu lub rady wydziału, 

2) realizujących akceptowane przez dziekana szczególne zamierzenia lub obowiązki, np. 

edukacyjne, 

naukowe, społeczne, sportowe, artystyczne, 

3) samotnie wychowujących dzieci, 



4) niepełnosprawnych, 

5) innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

Podania w tej sprawie należy składać do dziekana w wyznaczonym przez niego terminie. 

 

Uregulowania szczegółowe dotyczące IPS (§ 13 Regulaminu studiów): 

 

Studenci wybierający IPS, składają w dziekanacie, nie później niż dwa tygodnie przed 

końcem semestru poprzedzającego semestr objęty proponowanym IPS, deklarację wpisu 

na każdy semestr według następujących zasad: 

1) deklaracja opracowana w porozumieniu z opiekunem naukowym zawiera wyszczególnienie 

wszystkich przedmiotów, których studiowania student podejmuje się w określonym semestrze, 

2) umieszczenie przedmiotu w deklaracji może być uzależnione od wpisu studenta na listę 

uczestników zajęć z tego przedmiotu. Dziekan na wniosek prowadzącego zajęcia może określić 

warunki i tryb wpisywania się na listę. Wybór spośród studentów spełniających warunki 

następuje w kolejności zgodnej z listą rankingową. Kryteria rankingu ustala dziekan na wniosek 

prowadzącego zajęcia, 

4) niezłożenie w terminie deklaracji na kolejny semestr oznacza powrót do standardowego 

planu studiów i programu kształcenia, 

5) student, po konsultacjach z opiekunem, może złożyć wniosek o dokonanie zmiany 

w deklaracji przedstawionej dziekanowi w terminie 14 dni od rozpoczęcia semestru, 

6) deklaracja lub zmiana deklaracji jest ważna po zatwierdzeniu jej przez dziekana, 7) dziekan 

może odmówić studentowi wpisania go na semestr, jeśli: a) nie uzyskał wymaganych zaliczeń 

przedmiotów, b) zadeklarował liczbę punktów niższą od wymaganego minimum, c) proponuje 

wpis niezgodny z zasadami z § 3 lub § 4 ust. 1. 

 

Prace dyplomowe i egzamin dyplomowy (§ 22-24): 

Program studiów pierwszego i drugiego stopnia nakłada obowiązek pisania pracy 

dyplomowej. 

Podstawowy termin złożenia pracy dyplomowej wyznacza dziekan. Student może jednak bez 

ubiegania się o zgodę dziekana złożyć pracę dyplomową najpóźniej do 10 października, 

jeśli studia kończą się w semestrze letnim (w tym roku wyjątkowo nastąpiło przedłużenie 

do 15 października), lub do 10 marca, jeśli kończą się w semestrze zimowym. Wówczas 

otrzyma zaliczenie seminarium z ostatniego semestru w terminie poprawkowym. 



Egzamin dyplomowy ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu treści 

programowych odpowiadających kierunkowi studiów. Służy ponadto sprawdzeniu 

samodzielności przygotowania pracy dyplomowej. 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów 

standardowym lub indywidualnym, 

2) uzyskanie co najmniej dwóch pozytywnych ocen pracy dyplomowej, 

3) rozliczenie się studenta z Uczelnią. Potwierdzeniem tego rozliczenia jest wypełniona karta 

obiegowa, którą absolwent składa w dziekanacie. 

 

 


