Zasady studiowania według Indywidualnego Programu Studiów (IPS) na Wydziale
Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
§1
Przepisy ogólne
1. Dopuszcza się stosowanie IPS wobec studentów, którzy:
a. ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
pierwszego i drugiego stopnia;
b. wyróżniają się w nauce, tzn. jeżeli średnia ważona (obliczona zgodnie z
Regulaminem Studiów na PK) ich ocen z wszystkich przedmiotów od początku
studiów wynosi co najmniej 4,5;
c. studiują wybrane semestry na innej uczelni w ramach podpisanej umowy;
d. są członkami sportowej kadry narodowej lub kadry uniwersjadowej;
e. są osobami niepełnosprawnymi;
f. zostali przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
g. nie mają możliwości powtarzania przedmiotów z powodu nieuruchomienia
specjalności, profilu dyplomowania, itp.
h. wskażą inną ważną przyczynę, uznaną przez dziekana.
2. Studiując według IPS student jest rozliczany podobnie jak studenci studiujący na
zasadach ogólnych, zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów.
§2
IPS związany ze zmianą organizacji studiów bez zmiany programu kształcenia
1. Student dla którego IPS polega na realizowaniu standardowego programu kształcenia
według zmienionego harmonogramu powinien najpóźniej na tydzień przed
rozpoczęciem semestru złożyć wniosek w tej sprawie do dziekana. W terminie
wskazanym przez dziekana student przedkłada propozycję harmonogramu zajęć,
zaliczeń i egzaminów, uzgodnionego z prowadzącymi zajęcia.
§3
IPS który skutkuje zmianą programu kształcenia
1. Student, dla którego IPS wiążę się ze zmianą merytoryczną programu studiów:
a. składa do Dziekana umotywowany wniosek;
b. powinien mieć opiekuna naukowego, którego powołuje dziekan;
c. przedkłada do zatwierdzenia przez dziekana, uzgodniony z opiekunem naukowym
program studiów;
d. po zatwierdzeniu przez Dziekana IPS student otrzymuje indywidualną kartę
osiągnięć studenta, stanowiącą podstawę rozliczenia toku studiów.
2. Na opiekuna naukowego może być powołany nauczyciel akademicki co najmniej ze
stopniem doktora.

3. Obowiązkiem opiekuna naukowego jest sprawowanie merytorycznej opieki nad
właściwą realizacją IPS przez studenta. Indywidualny program studiów na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych nie może przedłużyć studiów realizowanych według
obowiązującego programu studiów .
4. Student traci prawo do IPS w przypadku niezaliczenia przedmiotów w terminach
określonych w organizacji roku akademickiego.
5. Student studiów niestacjonarnych realizujący standardowy program kształcenia
według zmienionego harmonogramu, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pełny
cykl kształcenia.

