
 

 

Uchwała Nr 10/III/2021 

Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu  

Uniwersytetu Jagiellońskiego  Collegium Medicum  

z dnia 10 marca 2021 r. 

 

w sprawie: zasad odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów i 

Indywidualnego Planu Studiów obowiązujących na kierunkach studiów 

prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM  

 

  

Na podstawie §24 i §25 Uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia   

24 kwietnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich z późn. zm. uchwala się, co następuje:  

 

§1  

 

Wprowadza się zasady odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów i 

Indywidualnego Planu Studiów obowiązujące na kierunkach studiów prowadzonych na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.   

 

§2  

 

Traci moc Uchwała Rady Wydziału nr 2/VIII/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.  

w sprawie zatwierdzenia zasad odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów 

i Indywidualnego Planu Studiów obowiązujących na kierunkach studiów prowadzonych na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM . 

 

§3   

 

 Uchwała wchodzi w życie od 1 października 2021r.   

 

  
 

  

  

  

 

dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/III/2021 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM  

  

Zasady odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów 

obowiązujące na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

UJ CM 

  

1. Zgodę na Indywidualny Program Studiów podejmuje Prodziekan 

ds. studenckich 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. Indywidualny Program Studiów na studiach o profilu ogólnoakademickim  na 

kierunkach regulowanych 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% (liczony punktami 

ECTS) przedmiotów obowiązkowych, pod warunkiem zgodności kierunkowych 

efektów uczenia się z dyscypliną wiodącą, do której kierunek jest 

przyporządkowany. 
4. Indywidualny Program Studiów na studiach o profilu ogólnoakademickim  na 

kierunkach nieregulowanych 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, pod warunkiem osiągnięcia wszystkich efektów 

      uczenia się przewidzianych dla kierunku. 

5.  Indywidualny Program Studiów na studiach o profilu praktycznym z wyłączeniem 

kierunku pielęgniarstwo i położnictwo może polegać na doborze przedmiotów 

fakultatywnych spoza listy przedmiotów przewidzianych   
w programie studiów pod warunkiem, że przedmioty są związane tematycznie   

z dyscypliną nauk o zdrowiu lub nauk medycznych i student uzyska za ich 

realizację liczbę ECTS nie mniejszą niż określoną w obowiązującym programie studiów  
6. O Indywidualny Program Studiów może ubiegać się student spełniający łącznie 

poniższe warunki:   
a. zaliczył I rok studiów pierwszego stopnia lub I rok studiów drugiego stopnia lub 

III rok studiów jednolitych magisterskich,  

b. uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5 z I roku studiów na danym poziomie 

kształcenia, a w przypadku studiów jednolitych magisterskich średnią co najmniej 

4,5 z I i II roku studiów,  

c. posiada udokumentowaną działalność w Studenckim Kole Naukowym,  

d. posiada opublikowaną pracę/artykuł naukowy lub czynny udział w 

konferencji naukowej.  

7. Warunkiem przyznania studentowi Indywidualnego Programu Studiów jest realizacja 

programu zapewniającego osiągnięcie wszystkich kierunkowych efektów uczenia się   
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.  

8. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów 

przedstawia Prodziekanowi ds. studenckich do zaakceptowania propozycję programu na 

najbliższy rok akademicki/semestr uzgodnioną z nauczycielem akademickim, który 

wyraził zgodę na pełnienie funkcji opiekuna naukowego. W przypadku niewskazania przez 

studenta kandydata na opiekuna naukowego – opiekuna wyznacza Prodziekan 

ds. studenckich.  

9. Opiekunem naukowym może być pracownik posiadający co najmniej stopień naukowy 

doktora zatrudniony na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM i realizujący zajęcia na danym 

kierunku studiów.  

10. 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 ma 

możliwość osiągnięcia wszystkich wymaganych efektów uczenia się,  

d. sporządzenie sprawozdania do 30 września danego roku akademickiego wg. 

wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Wydziału.  

11. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów 

przedstawia wniosek Prodziekanowi ds. studenckich (wzór wniosku zgodnie 

z Załącznikiem nr 3 do Uchwały nr 10/III/2021 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 

UJ CM) najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, a w 

wyjątkowych przypadkach w trakcie roku akademickiego. Wniosek zawiera:  
a. propozycję programu na najbliższy rok akademicki zaopiniowany przez 

wskazanego opiekuna naukowego,  

b. udokumentowane spełnienie warunków określonych w pkt. 5 niniejszego 

dokumentu.  

12. Prodziekan ds. studenckich wyrażając zgodę na Indywidualny Program Studiów, 

zatwierdza jednocześnie kandydaturę opiekuna naukowego.  

13. Student otrzymuje zgodę lub odmowę Prodziekana ds. studenckich na Indywidualny 

Program Studiów w terminie administracyjnym.  
  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/III/2021 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM  

   

Zasady odbywania studiów według Indywidualnego Planu Studiów obowiązujące 

na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM  

1. Zgodę na Indywidualny Plan Studiów podejmuje Prodziekan ds. studenckich na 

wniosek studenta.  
2. Indywidualny Plan Studiów polegać może 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.   
3. O Indywidualny Plan Studiów na kierunkach o profilu ogólnoakademickim może 

ubiegać się student:  
a. studiów pierwszego stopnia od pierwszego roku studiów,  
b. studiów drugiego stopnia od pierwszego roku studiów, 

4. O Indywidualny Plan Studiów na kierunkach o profilu praktycznym może ubiegać się 

student:  
a. studiów pierwszego stopnia po zaliczeniu pierwszego roku studiów,   
b. studiów drugiego stopnia od pierwszego roku studiów,  
c. studiów jednolitych magisterskich po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  

5. Indywidualny Plan Studiów nie dotyczy zajęć praktycznych/klinicznych/praktyk 

zawodowych realizowanych na kierunkach o profilu praktycznym, których realizacja 

wynika z sekwencyjności i/lub organizacji zajęć. W wyjątkowych i uzasadnionych 

przypadkach Prodziekan ds. studenckich może wyrazić zgodę na odbycie zajęć 

praktycznych/klinicznych/praktyk zawodowych w ramach Indywidualnego Planu Studiów, 

jeśli możliwe jest zorganizowanie takich zajęć lub praktyk 

zawodowych dla studenta i pozwala na to sekwencyjność przedmiotów.  
6. 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, w których stroną jest Uniwersytet Jagielloński,  
f. odbywania studiów na więcej niż jednym kierunku,  
g. ciąży lub 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 lub udokumentowanego 

aktywnego udziału w organizacji studenckiej oraz na rzecz Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.   
k. przyjęcia na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się,  
l. w innych wyjątkowych sytuacjach losowych.  



  

7. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów 

przedstawia Prodziekanowi ds. studenckich najpóźniej do 14 dni od rozpoczęcia danego 

roku/semestru lub niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny wniosek (wzór wniosku zgodnie 

z Załącznikiem nr 3 do Uchwały nr 10/III/2021 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 

UJ CM) wraz z:  
a. uzasadnieniem ubiegania się o Indywidualny Plan Studiów w oparciu o pkt. 

6 niniejszego dokumentu (wzór uzasadnienia zgodnie ze wskazaniem z Załącznika 

nr 3 do Uchwały nr 10/III/2021 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM),  
b. opisem, na czym polegać ma Indywidualny Plan Studiów w oparciu o pkt. 

2 niniejszego dokumentu (wzór opisu zgodnie ze wskazaniem z Załącznika nr 3 

do Uchwały nr 10/III/2021 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM),  
c. student ubiegający się o Indywidualny Plan Studiów po uzyskaniu 

wstępnej opinii Prodziekana ds. studenckich uznającego zasadność udzielenia IPS 

zobowiązany jest bezzwłocznie do dostarczenia do pracownika Dziekanatu 

odpowiedzialnego za obsługę administracyjną danego kierunku zestawienia 

zawierającego 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 realizowanych na kilku latach studiów na dany rok studiów.  

8. Student uzupełniający w trybie Indywidualnego Planu Studiów różnice programowe po 

otrzymaniu od Prodziekana ds. studenckich wykazu przedmiotów do 

uzupełnienia, zobowiązany jest zgłosić się niezwłocznie do koordynatora/ów 

przedmiotu/ów celem ustalenia sposobu indywidualnego zaliczenia 

przedmiotu/ów. Wykaz przedmiotów, które student musi w całości lub częściowo 

uzupełnić sporządzany jest przez koordynatora programowego właściwego dla kierunku i 

roku studiów i zatwierdzany przez Prodziekana ds. studenckich.  
9. Student korzystający z Indywidualnego Planu Studiów w związku z uczestnictwem 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 

przedmiotów,   
c. przedstawienia Prodziekanowi ds. studenckich do zatwierdzenia 

zaopiniowanego przez koordynatorów przedmiotów zestawienia zaliczeń nie 

później niż do dnia rozpoczęcia semestru,   
d. w przypadku braku pełnej zgodności w zakresie efektów uczenia się, treści 

kształcenia i punktów ECTS odnoszących się do przedmiotów 

obowiązkowych, 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 jako przedmiotu mieszczącego się w obszarze przedmiotów do wyboru 

lub wybranej ścieżki specjalizacyjnej (z wyłączeniem studiów pierwszego stopnia 

na kierunkach o profilu praktycznym).  

10. 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 programowym 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.   

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 10/III/2021 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM  

  

Procedura składania wniosku o Indywidualny Program Studiów lub Indywidualny 

Plan Studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM  

 

1. Student wypełnia elektronicznie właściwy   wniosek (wzory   wniosków  

o Indywidualny Program Studiów lub o Indywidualny Plan 

Studiów zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz na 

stronie uczelni) skierowane do Prodziekana ds. studenckich.  

W przypadku ubiegania się o Indywidualny Plan Studiów oprócz wniosku student 

uzupełnia dokument stanowiący Załącznik A do niniejszej procedury, określając 

uzasadnienie ubiegania się o Indywidualny Plan Studiów oraz wskazując, na czym będzie 

on polegał. Formularz wniosku wraz ze skanami wymaganych dokumentów (zgodnie 

z załącznikiem nr 1 lub załącznikiem nr 2 do Uchwały nr 10/III/2021 Rady Wydziału Nauk 

o Zdrowiu UJ CM ) student przesyła mailowo (obowiązuje korespondencja z maila 

w domenie uj.edu.pl) do właściwego pracownika Dziekanatu odpowiedzialnego za obsługę 

administracyjną danego kierunku studiów.  
2. Pracownik Dziekanatu sprawdza kompletność dokumentacji. W razie stwierdzonych 

braków powiadamia studenta o konieczności uzupełnienia dokumentacji. Skompletowany 

wniosek pracownik Dziekanatu kieruje do Prodziekana ds. studenckich.  

3. Prodziekan ds. studenckich w oparciu o przedłożony wniosek o 

udzielenie Indywidualnego Programu Studiów i dokumentację podejmuje 

rozstrzygnięcie w sprawie przyznania studentowi Indywidualnego Programu Studiów. 

Prodziekan ds. studenckich przed wydaniem decyzji może poprosić o dodatkowe 

wyjaśnienia ze strony studenta i/lub wybranego przez studenta opiekuna naukowego 

Indywidualnego Programu Studiów i innych osób mogących potwierdzić lub wyjaśnić 

okoliczności stanowiące podstawę ubiegania się studenta  o Indywidualny Program 

Studiów.  

4. Prodziekan ds. studenckich w oparciu o przedłożony wniosek o 

udzielenie Indywidualnego Planu Studiów i dokumentację podejmuje decyzję o 

skierowaniu studenta do koordynatorów odpowiadających za realizację poszczególnych 

przedmiotów w danym semestrze/roku studiów lub w przypadku przedmiotów 

realizowanych na kilku latach studiów na dany rok studiów w celu uzgodnienia i 

zaopiniowania warunków realizacji i zaliczenia przedmiotów.   

5. W przypadku studentów uzupełniających w trybie Indywidualnego Planu 

Studiów różnice programowe Prodziekan ds. studenckich przed skierowaniem studenta do 

koordynatorów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych przedmiotów zwraca się 

do właściwego dla kierunku i roku studiów koordynatora programowego z prośbą o 

sporządzenie wykazu przedmiotów, które student musi w całości lub częściowo 

uzupełnić.   

6. Prodziekan ds. studenckich w oparciu o pełną przedłożoną dokumentację obejmującą 

także uzgodnione przez koordynatorów przedmiotów warunki realizacji i zaliczenia 

przedmiotów podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie przyznania 

studentowi Indywidualnego Planu Studiów. W przypadku wątpliwości Prodziekan 

ds. studenckich przed wydaniem decyzji może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia ze strony 

studenta i innych osób mogących potwierdzić lub wyjaśnić okoliczności stanowiące 

podstawę ubiegania się studenta o Indywidualny Plan Studiów.  

7. Student otrzymuje decyzję w sprawie w formie mailowej.  

 

 



 

 
Załącznik A do Procedury składania wniosku o Indywidualny Program Studiów lub Indywidualny 

Plan Studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM  

  

Załącznik do podania o Indywidualny Plan Studiów  

1. Przyczyna występowania z wnioskiem:  

podjęcie nauki po urlopie dziekańskim lub studenckim    

powtarzanie roku i realizacja przedmiotów awansem przewidzianych 

dla roku wyższego  

  

wznowienie studiów i uzupełnienie różnic programowych    

przeniesienie z innej uczelni i uzupełnienie różnic programowych    

uczestniczenie w programach wymiany studenckiej z uczelniami 

zagranicznymi lub krajowymi, w których stroną jest Uniwersytet 

Jagielloński  

  

odbywanie studiów na więcej niż jednym kierunku    

ciąża lub sprawowanie opieki nad dzieckiem    

udokumentowanie niepełnosprawności lub choroby    

aktywny udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego 

udokumentowany opinią opiekuna koła  

  

aktywny udział w pracach Samorządu Studentów udokumentowany 

opinią Przewodniczącego Samorządu Studentów lub 

udokumentowanego aktywnego udziału w organizacji studenckiej na 

rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego  

  

przyjęcie na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się    

Inna wyjątkowa sytuacja losowa  

Proszę opisać:  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

2. Na czym polegać ma odbywanie studiów wg Indywidualnego Planu Studiów:  

zmianie porządku i wymiaru zajęć określonych w programie studiów 

jako zajęcia obowiązujące do toku studiów (z wyłączeniem 

przedmiotów sekwencyjnych przypisanych do roku studiów)  

  

zmianie terminów zaliczeń i egzaminów w ramach toku studiów    

zmianie grupy ćwiczeniowej do realizacji zajęć    

eksternistycznym zaliczeniu zajęć w porozumieniu z koordynatorem 

przedmiotu  

  

Inne  

Proszę dokładnie opisać:  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


