Załącznik nr 4 do Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Regulamin Indywidualnego Program Studiów (IPS)
na Wydziale Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

§1
O Indywidualny Programu Studiów (IPS) może ubiegać się student po zaliczeniu pierwszego roku studiów
pierwszego stopnia, a także student studiów drugiego stopnia.
§2

Dziekan lub właściwy dla danego kierunku Prodziekan może udzielić studentowi zgodę na IPS, jeżeli jego
średnia ocen z egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok, na jaki student ubiega się o IPS, jest
niemniejsza, niż 4,0, oraz:
a) zaangażowany jest on w pracę naukową
b) lub/i uzyskał on w trakcie roku akademickiego stypendium lub staż zagraniczny.
§3
1. Wniosek o przyznanie IPS student składa do Dziekana lub właściwego dla danego kierunku
Prodziekana za pośrednictwem dziekanatu swojego kierunku najpóźniej 14 dni przed
rozpoczęciem roku akademickiego.
2. W szczególnych przypadkach wniosek może być złożony w późniejszym terminie, niezwłocznie po
zaistnieniu przesłanki do przyznania IPS.
§4
W ciągu dwóch tygodni od doręczenia zgody na IPS, student przygotowuje harmonogram studiów na dany
rok akademicki, propozycję opiekuna, które akceptuje Dziekan lub właściwy dla danego kierunku
Prodziekan.
§5
Harmonogram o którym mowa w paragrafie poprzedzającym zawiera w szczególności:
1. Szczegółowy plan zaliczeń i egzaminów w danym roku akademickim.
2. Wykaz zajęć w jakich uczestniczył będzie student w celu realizacji wszystkich założonych efektów
kształcenia.
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§6

Student, któremu przyznano IPS ma prawo do:
a) modyfikacji formy oraz terminów zaliczeń i egzaminów, w uzgodnieniu z odpowiednią jednostką
naukowo - dydaktyczną
b) zaliczenia w uzgodnionej z prowadzącym formie, materiału z zajęć w których z usprawiedliwionych
powodów nie jest w stanie uczestniczyć.
c) udziału w zajęciach niewchodzących w zakres aktualnego etapu studiów, z możliwością ich
zaliczenia, zgodnie z limitami zawartymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
d) rozszerzonego programu edukacyjnego z wybranego przedmiotu pod kierunkiem nauczyciela
akademickiego prowadzącego takie zajęcia.
§7
IPS rozpoczyna się wraz z początkiem roku akademickiego na jaki został przyznany lub z dniem wskazanym
w decyzji Dziekana lub właściwego dla danego kierunku Prodziekana.
§8

Dziekan lub właściwy dla danego kierunku Prodziekan może cofnąć decyzję przyznającą studentowi prawo
studiowania w ramach IPS, w przypadku nieprzestrzegania podstawowych obowiązków studenta
wynikających ze Statutu, a także Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
§9
Od decyzji Dziekana lub właściwego dla danego kierunku Prodziekana studentowi przysługuje odwołanie
do Prorektora ds. Studenckich i kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

§10
Studia według Indywidualnego Programu Studiów mogą prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia
studiów.
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