WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW
Rada Wydziaøu Zarz dzania i Komunikacji Spoøecznej UJ ustala nast puj ce warunki i
zasady indywidualnego planu studiów:
1. O indywidualny plan studiów mog si ubiega studenci, którzy speøniaj kryteria
przewidziane w Regulaminie Studiów UJ lub jeden z poni szych warunków:
- maj prawo w semestrze, w którym ubiegaj si o indywidualny plan studiów, do
kontynuowania studiów na kierunku/specjalno ci, który/która w danym roku
akademickim nie jest prowadzona (np. studenci po powrocie z urlopu studenckiego,
dzieka skiego, powtarzaj cy rok studiów),
- maj prawo w semestrze, w którym ubiegaj si o indywidualny plan studiów, do
kontynuowania przygotowywania pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej)
pod opiek wybranego nauczyciela akademickiego, a grupa seminaryjna, w której
uczestniczyli, zostaøa rozwi zana
- bior udziaø w semestrze, w którym ubiegaj si o indywidualny plan studiów, w
programie wymiany studenckiej (Erasmus, MOST),
- znajduj si w semestrze, w którym ubiegaj si o indywidualny plan studiów, w
wyj tkowo trudnej sytuacji yciowej, potwierdzonej odpowiedni dokumentacj .
2. Student skøada w sekretariacie jednostki WZiKS UJ prowadz cej kierunek/specjalno
adresowany do Prodziekana ds. dydaktyki WZiKS wniosek o odbywanie studiów wedøug
indywidualnego planu studiów wraz ze wskazaniem semestru, którego wniosek dotyczy
(wzór Zaø cznik 1), okre leniem formy indywidualnej organizacji i zmian w ramach toku
studiów oraz uzasadnieniem.
3. Wniosek dotycz cy semestru zimowego nale y zøo y nie pó niej ni do 30 wrze nia
ka dego roku, wniosek dotycz cy semestru letniego – nie pó niej ni do 15 lutego. W
wyj tkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy przyczyna ubiegania si o
indywidualny plan studiów wyst piøa po tych terminach, Dziekan mo e rozpatrzy
wniosek.
4. Do wniosku nale y doø czy do zaakceptowania:
- kart studenta wyst puj cego o indywidualny plan studiów (wzór Zaø cznik 2),
- w przypadku realizowania przedmiotów/moduøów ksztaøcenia w trybie
eksternistycznym – metody realizacji, sposoby weryfikacji i oceny efektów ksztaøcenia
oraz przeprowadzania egzaminów i zalicze , uzgodnione i zaopiniowane przez
nauczycieli akademickich prowadz cych poszczególne przedmioty/moduøy w danym
semestrze (wzór Zaø cznik 3)
- dokumenty uzasadniaj ce wyst pienie z wnioskiem o przyznanie indywidualnego planu
studiów.
5. Wicedyrektor ds. dydaktyki/Kierownik jednostki WZiKS UJ prowadz cej
kierunek/specjalno opiniuje wniosek o odbywanie studiów wedøug indywidualnego
planu studiów.
6. Zaopiniowany wniosek jest kierowany do Prodziekana ds. dydaktyki WZiKS UJ.
7. Prodziekan ds. dydaktyki WZiKS UJ podejmuje decyzj w sprawie zgody na odbywanie
studiów wedøug indywidualnego planu studiów.

Zaø cznik nr 1
Imi i nazwisko: …………………………..
Kraków, dnia ……………………..
Kierunek studiów: ………………….., specjalno : ………………………..
Nr albumu…………………………..
Studia pierwszego /drugiego stopnia/jednolite magisterskie, rok studiów: ………………
Tryb studiów: …………………………….
Telefon kontaktowy:………………………
Adres e-mail………………………………..@student.uj.edu.pl
Szanowny/a Pan/i
Prodziekan WZiKS ds. dydaktyki
przez
Szanowny/a Pan/i
Z-ca Dyrektora Instytutu……………. ds.
dydaktycznych
Zwracam si z uprzejm pro b o wyra enie zgody na indywidualny plan studiów
w semestrze zimowym/letnim roku akad. ……..…………
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
Do wniosku doø czam Kart studenta wyst puj cego o indywidualny plan studiów oraz – w przypadku
realizowania przedmiotów/moduøów ksztaøcenia w trybie eksternistycznym – Zasady realizacji
przedmiotu/moduøu ksztaøcenia (odr bnie dla ka dego przedmiotu do zaliczenia w trybie eksternistycznym).
………………………
data i podpis studenta
1.

Informacja pracownika sekretariatu:

2.

Opinia Dyrektora:

3.

Decyzja Dziekana:

Zaø cznik 2
Karta studenta wyst puj cego o indywidualny plan studiów

Student/Studentka:

Opiekun:

.........................................

.........................................

Kierunek/Specjalno :
Studia stacjonarne / niestacjonarne, I stopnia / II stopnia/jednolite mgr
Rok akad. 20…../20......, rok studiów ......., semestr: zimowy/letni

Przedmioty do zaliczenia w trybie eksternistycznym
Przedmiot
Prowadz cy

Liczba punktów
ECTS

Uwagi:

Podpis studentki/studenta
..........................................

Podpis opiekuna

..........................................

Podpis z-cy dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry

..........................................

Zaø cznik 3
Zasady realizacji przedmiotu/moduøu ksztaøcenia oraz formy zalicze /egzaminów w trybie
eksternistycznym w ramach indywidualnego planu studiów
Kierunek studiów/Specjalno : ……………………………………………………………..
Prowadz cy: ...........................................................................................................................
Przedmiot/Moduø ksztaøcenia: ...............................................................................................
Rok studiów, semestr, rok akademicki: .................................................................................
Imi i nazwisko studenta: .......................................................................................................
Metody dydaktyczne zastosowane w ramach trybu eksternistycznego (nale y okre li sposób, w jaki student w trybie
eksternistycznym b dzie zdobywa wiedz , umiej tno ci i kompetencje spoøeczne okre lone w sylabusie przedmiotu):

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Sposoby oceny ci gøej efektów ksztaøcenia, charakter i cz stotliwo
harmonogram oddawania prac cz stkowych, itp.):

konsultacji (w tym forma planowanych kontaktów,

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu (podstawowa forma – egzamin, zaliczenie, zaliczenie na ocen – powinna by
identyczna jak dla pozostaøych studentów, okre li nale y szczegóøowe warunki uzyskania zaliczenia – np. egzamin ustny
obejmuj cy tre ci dost pne w zadanych lekturach, zaliczenie na ocen na podstawie pisemnej pracy semestralnej, itp.):

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Przewidywany termin zaliczenia przedmiotu / zdania egzaminu
(w sesji albo, je li zaliczenie / egzamin jest planowane poza sesj , przewidywany termin):

......................................................
Podpis osoby prowadz cej przedmiot

