
 
 

Uchwała nr 6/1/2023 
 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum  
z dnia 18.01.2023 r. 

 
w sprawie: zasad odbywania studiów według Indywidualnego Programu 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 obowiązujące 
na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM, stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
§2 

 
Traci   moc   Uchwała nr 10/1/2021 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum z dnia 26 stycznia 2022 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.  

 
§3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM  
Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ 

 
 
 
 



 

Załącznik nr 1  

 
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 Dziekan 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 
przyznaniu 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 studiów 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 studiów 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 punktów 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 

studiów 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 Dziekanowi 
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 
Dziekan.  

 
9. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień 

naukowy doktora.  
 

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.  

 
Procedura składania wniosku o Indywidualny Program Studiów 

 
I. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Programu studiów przedstawia wniosek 

(zał. A) wraz z uzasadnieniem Dziekanowi najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem danego 
roku akademickiego, a w wyjątkowych przypadkach w trakcie roku akademickiego. Do 
wniosku należy dołączyć:  
a) propozycję programu na najbliższy rok akademicki zaopiniowany przez wskazanego 
opiekuna naukowego, 
b) udokumentowane spełnienie warunków określonych w pkt. 6 załącznika nr 1.  

 
II. Formularz wniosku wraz ze skanami wymaganych dokumentów student przesyła mailowo w 

domenie uj.edu.pl do właściwego pracownika Dziekanatu; 
 

III. Pracownik Dziekanatu sprawdza kompletność wniosku, a w razie stwierdzonych braków 
powiadamia studenta o konieczności uzupełnienia dokumentacji. Skompletowany wniosek 
pracownik Dziekanatu kieruje do Dziekana; 

 
IV. Dziekan w oparciu o przedłożony wniosek i dokumentację podejmuje decyzję w sprawie 

przyznania studentowi Indywidualnego Programu studiów oraz zatwierdza kandydaturę 
opiekuna naukowego; 

 
V. Dziekan 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; 

 
VI. Student otrzymuje decyzję w sprawie w formie mailowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik A 
 
 
 
 
 

Kraków, dn. …......................................   
….....................................................................   
imię i nazwisko studenta   
  
…....................................................................   
nr albumu       rok studiów 
  
….....................................................................   
kierunek, stopień   
 
….....................................................................   
adres do korespondencji   
  
…...................................................................... 
numer telefonu, email    

Szanowny Pan/Szanowna Pani  
 

………….……………......................................................………… 
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM 

 
 

WNIOSEK 
o wyrażenie zgody na odbywanie studiów wg Indywidualnego Programu Studiów 

Na podstawie § 24 w zw.  z § 25 ust. 1-5 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim (przyjętego Uchwałą Senatu UJ nr 

25/IV/2019) zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na studiowanie wg Indywidualnego Programu Studiów w 

roku akademickim 20.…./……. 

Proponowaną modyfikację programu studiów przedstawiam w załączeniu. 

Uzasadnienie: 
 
 

…………………………………… 
(podpis studenta) 

 
 

Decyzja Dziekana 
 
……………………………………………………………………………..……………………………….…… 
  

.................................................... 
(data i podpis Dziekana) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Załączniki: 

1. Opinia i zgoda opiekuna naukowego 
2. Indywidualny program studiów 
3. Zasady realizacji przedmiotów 


