Uchwała Nr 2/VII.3/2017 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zasad odbywania studiów według Indywidualnego Programu
Studiów i Indywidualnego Planu Studiów obowiązujących na WNZ UJ CM na
kierunkach: Elektroradiologia, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo
Medyczne i Zdrowie Publiczne.

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 08 lutego 2017r. podjęła Uchwałę
w sprawie zatwierdzenia zasad odbywania studiów według Indywidualnego Programu
Studiów i Indywidualnego Planu Studiów obowiązujących na WNZ UJ CM na kierunkach:
Elektroradiologia, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne i
Zdrowie Publiczne.
§1
Podstawa prawna
Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego i inne obowiązujące akty prawne określają,
że:
1. Zgodę na Indywidualny Program Studiów i Indywidualny Plan Studiów
podejmuje właściwy prodziekan na wniosek studenta.
2. Indywidualny Program Studiów polega na modyfikacji programu studiów
w celu dostosowania go do zainteresowań naukowych studenta lub
umożliwienia mu prowadzenia badań naukowych oraz przyznania indywidualnej
opieki nauczyciela akademickiego.
3. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów
przedstawia właściwemu prodziekanowi do zaakceptowania propozycję
programu na najbliższy rok akademicki/semestr uzgodnioną z nauczycielem
akademickim, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji opiekuna naukowego.
W przypadku nie wskazania przez studenta kandydata na opiekuna naukowego –
opiekuna wyznacza właściwy prodziekan.
4. Opiekunem naukowym może być pracownik posiadający co najmniej stopień
naukowy doktora.
5. Indywidualny Plan Studiów może polegać w szczególności na:
a) modyfikacji sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów oraz modyfikacji
formy zaliczeń i egzaminów, porządku zajęć dydaktycznych w ramach
toku studiów lub wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,

1

b) eksternistycznym zaliczeniu zajęć, w porozumieniu z prowadzącym
przedmiot,
c) zmianie terminów egzaminów i zaliczeń.
6. Student ubiegający się o Indywidualny Plan Studiów przedstawia właściwemu
prodziekanowi do zaakceptowania tryb zaliczeń i egzaminów przewidzianych na
dany semestr, w przypadku przedmiotów całorocznych na rok akademicki, oraz
warunki zaliczeń uzgodnione i zaopiniowane przez koordynatorów
przedmiotów.

Ogólne i szczegółowe zasady odbywania studiów według Indywidualnego
Programu Studiów i Indywidualnego Planu Studiów obowiązujące na Wydziale
Nauk o Zdrowiu UJ CM określa § 2 i 3.
§2
Zasady ogólne obowiązujące na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM
I.

Indywidualny Program Studiów

1. Indywidualny Program Studiów na studiach o profilu ogólnoakademickim
może polegać na:
a) doborze przedmiotów fakultatywnych spoza listy przedmiotów
przewidzianych w programie studiów,
b) realizacji przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w programie na
innych kierunkach i w innym wymiarze godzinowym i punktów ECTS,
c) realizacji innych przedmiotów w zamian za przedmioty obowiązkowe na
kierunku w wymiarze nie większym niż 20% (liczonym punktami ECTS)
przedmiotów obowiązkowych.
2. Indywidualny Program Studiów na studiach o profilu praktycznym może
polegać na doborze przedmiotów fakultatywnych spoza listy przedmiotów
przewidzianych w programie studiów pod warunkiem, że przedmioty są
związane z obszarem nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze
fizycznej i student uzyska za ich realizację liczbę ECTS nie mniejszą niż
określoną w obowiązującym programie studiów.
3. O Indywidualny Program Studiów może ubiegać się student spełniający łącznie
poniższe warunki:
a) zaliczył I rok studiów pierwszego stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne
lub I rok studiów drugiego stopnia na kierunku: Fizjoterapia,
Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie Publiczne, lub III rok studiów
jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia
b) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5 z I roku studiów na danym
poziomie kształcenia,
c) posiada udokumentowaną działalność w Studenckim Kole Naukowym
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d) posiada opublikowaną pracę lub czynny udział w konferencji naukowej.
4. Warunkiem przyznania studentowi Indywidualnego Programu Studiów jest
realizacja programu zapewniającego osiągnięcie wszystkich kierunkowych
efektów kształcenia i uzyskanie co najmniej: 180 punktów ECTS na studiach
pierwszego stopnia/120 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia/300
punktów ECTS na studiach jednolitych magisterskich.
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II.

Indywidualny Plan Studiów

1. Indywidualny Plan Studiów polega na:
a) zmianie porządku i wymiaru zajęć określonych w programie studiów
jako zajęcia obowiązujące do toku studiów (z wyłączeniem przedmiotów
sekwencyjnych przypisanych do roku studiów),
b) zmianie terminów zaliczeń i egzaminów w ramach toku studiów,
c) zmianie grupy ćwiczeniowej do realizacji zajęć,
d) eksternistycznym zaliczeniu zajęć w porozumieniu z koordynatorem
przedmiotu.
2. O Indywidualny Plan Studiów może ubiegać się student:
a) studiów pierwszego stopnia po zaliczeniu I roku,
b) studiów drugiego stopnia od I roku studiów,
c) studiów jednolitych magisterskich po zaliczeniu I roku studiów,
3. Zgodę na Indywidualny Plan Studiów może uzyskać student w przypadku:
a) podjęcia nauki po urlopie dziekańskim lub studenckim,
b) powtarzania roku i realizacji przedmiotów awansem przewidzianych dla
roku wyższego,
c) wznawiania studiów i uzupełniania różnic programowych,
d) przeniesienia z innej uczelni i uzupełniania różnic programowych,
e) uczestniczenia w programach wymiany studenckiej z uczelniami
zagranicznymi lub krajowymi,
f) odbywania studiów na więcej niż jednym kierunku,
g) sprawowania opieki nad dzieckiem,
h) udokumentowania niepełnosprawności lub choroby,
i) aktywnego udziału w pracach Studenckiego Koła Naukowego
udokumentowanego opinią opiekuna koła,
j) aktywnego
udziału
w
pracach
Samorządu
Studentów
udokumentowanego opinią Przewodniczącego Samorządu Studentów,
k) przyjęcia na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się,
l) w innych wyjątkowych sytuacjach losowych.
4. Indywidualny Plan Studiów nie dotyczy zajęć praktycznych/klinicznych
realizowanych na kierunkach o profilu praktycznym, których realizacja wynika
z sekwencyjności i organizacji zajęć.
§3
Zasady szczegółowe obowiązujące na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM
I.

Indywidualny Program Studiów
1. Indywidualny Program Studiów student realizuje pod opieką opiekuna naukowego,
którym jest nauczyciel ze stopniem co najmniej doktora, zatrudnionym na Wydziale
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Nauk o Zdrowiu UJ CM i realizujący zajęcia na danym kierunku studiów.
2. Opiekuna naukowego może wskazać student po wcześniejszym uzgodnieniu
z nauczycielem i wyrażeniu przez niego zgody na pełnienie tej funkcji lub wskazuje
właściwy prodziekan.
3. Do zadań opiekuna naukowego należy w szczególności:
a) pomoc studentowi w przygotowaniu i realizacji Indywidualnego Programu
Studiów,
b) zaopiniowanie przedstawionego przez studenta do realizacji Indywidualnego
Programu Studiów,
c) sprawdzenie czy student ubiegający się o Indywidualny Program Studiów
osiągnie wszystkie wymagane kierunkowe efekty kształcenia,
d) sporządzenie sprawozdania do 30 września danego roku akademickiego
zgodnie z załącznikiem nr 16 Dokumentacji Wewnętrznego Systemu
Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.
4. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów przedstawia
właściwemu prodziekanowi najpóźniej do 14 dni od rozpoczęcia danego
roku/semestru:
a) propozycję programu na najbliższy rok akademicki/semestr zaopiniowaną
przez wskazanego opiekuna naukowego,
b) udokumentowane spełnienie warunków określonych w § 2, pkt I, ust.3c i 3d
5. Właściwy prodziekan wyrażając zgodę na Indywidualny Program Studiów zatwierdza
jednocześnie kandydaturę opiekuna naukowego.
6. Student otrzymuje na piśmie zgodę lub odmowę właściwego prodziekana na
Indywidualny Program Studiów w terminie administracyjnym.

II.

Indywidualny Plan Studiów
1. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów przedstawia
właściwemu prodziekanowi najpóźniej do 14 dni od rozpoczęcia danego
roku/semestru lub niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny:
a) uzasadnienie ubiegania się o Indywidualny Plan Studiów w oparciu o § 2, pkt.
II, ust. 3,
b) charakter/rodzaj Indywidualnego Planu Studiów określony w § 2, pkt. II, ust. 1,
c) terminy zaliczeń i egzaminów oraz warunki uzgodnione i zaopiniowane przez
koordynatorów przedmiotów odpowiadających za realizację poszczególnych
przedmiotów w danym semestrze/roku studiów lub w przypadku przedmiotów
całorocznych na dany rok studiów.
2. Student uzupełniający różnice programowe po otrzymaniu od właściwego prodziekana
wykazu przedmiotów do uzupełnienia, zobowiązany jest zgłosić się niezwłocznie do
koordynatora/ów przedmiotu/ów celem ustalenia sposobu indywidualnego zaliczenia
przedmiotu/ów. Pracownik dziekanatu obsługujący dany tok studiów przekazuje
opiekunowi danego roku pocztą elektroniczną informację o realizacji przez studenta
różnic programowych.
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3. Student uczestniczący w programach wymiany studenckiej z uczelniami
zagranicznymi lub krajowymi niezwłocznie po uzyskaniu od koordynatora programu
wymiany na danym kierunku studiów potwierdzenia zakwalifikowania do wyjazdu
jest zobowiązany do:
a) przygotowania zestawienia zawierającego tryb zaliczeń i egzaminów
z przedmiotów, określonych w programie studiów jako obowiązkowe
w danym semestrze/roku,
b) uzgodnienia warunków zaliczenia tych przedmiotów z koordynatorami,
c) przedstawienia właściwemu prodziekanowi do zatwierdzenia zaopiniowane
przez koordynatorów przedmiotów zestawienie zaliczeń nie później niż do
dnia rozpoczęcia semestru,
d) w przypadku braku pełnej zgodności w zakresie efektów, treści kształcenia
i punktów ECTS koordynator przedmiotu uzgadnia ze studentem sposób
zaliczenia lub uzasadnia pisemnie odmowę zaliczenia,
e) w przypadku braku odpowiednika przedmiotu obowiązującego w planie
studiów a zrealizowanego w ramach wymiany, student ma prawo do jego
zaliczenia. Zaliczony przedmiot mieści się w obszarze przedmiotów do
wyboru lub wybranej ścieżki specjalizacyjnej (z wyłączeniem studiów
pierwszego stopnia na kierunkach o profilu praktycznym).
4. Student przyjęty na studia na zasadzie potwierdzenia efektów uczenia się po uzyskaniu
wpisu na studia i uzyskaniu decyzji o zaliczonych mu przedmiotach
- w porozumieniu z koordynatorem kierunku - ustala zasady realizacji pozostałych
przedmiotów. W pierwszej kolejności student zobowiązany jest realizować
przedmioty z roku niższego, następnie z aktualnego a dopiero w dalszej kolejności
z wyższego. W realizacji przedmiotów należy uwzględnić ich sekwencyjność.

6

