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KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA
w Jeleniej Górze

REGULAMIN INDYWIDUALNEGO
PROGRAMU STUDIÓW (IPS)
DLA STUDENTÓW KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ
SZKOŁY WYŻSZEJ
w Jeleniej Górze

1. O zgodę na studiowanie według indywidualnego programu studiów mogą ubiegać się szczególnie
uzdolnieni studenci.
2. Studia według indywidualnego programu studiów powinny zapewnić możliwość osiągnięcia przez
studenta wszystkich efektów uczenia się zatwierdzonych dla danego kierunku studiów oraz uwzględniać
dodatkowe indywidualne zainteresowania studenta.
3. Prawo ubiegania się o IPS przysługuje studentom:
a) I stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów;
b) II stopnia, bezpośrednio po przyjęciu na studia lub po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
4. Decyzję o przyznaniu Indywidualnego programu studiów podejmuje Dziekan odpowiedniego
Wydziału.
5. Podstawą do ubiegania się o IPS dla studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych
magisterskich jest uzyskanie z egzaminów i zaliczeń w dotychczasowym toku studiów średniej ocen
wynoszącej co najmniej 4,5.
6. Podstawą do ubiegania się o IPS dla studentów studiów drugiego stopnia jest:



uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,5 z egzaminów i zaliczeń na pierwszym stopniu studiów,
gdy student ubiega się o indywidualny program studiów od pierwszego roku studiów;
uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,5 z egzaminów i zaliczeń na pierwszym roku studiów II
stopnia, gdy student ubiega się o indywidualny program studiów od drugiego roku.

7. Wniosek o IPS należy złożyć do Dziekana Wydziału do dnia 10 września, przed rokiem akademickim,
w którym jest planowane odbywanie studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu
studiów.
8. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a) uzasadnienie wniosku,
b) potwierdzoną średnią ocen wyliczoną zgodnie z Regulaminem studiów Karkonoskiej Państwowej
Szkoły Wyższej w jeleniej Górze.
c) propozycję programu studiów zaakceptowaną przez proponowanego opiekuna naukowego. W
programie studiów muszą znaleźć się przedmioty, których zaliczenie zapewnia osiągnięcie wszystkich
wymaganych na danym kierunku studiów efektów uczenia się oraz liczbę punktów ECTS nie mniejszą,
niż obowiązującą w planie studiów dla danego roku.
9. Dziekan, w porozumieniu z Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia weryfikuje dokumenty
dostarczone przez kandydata, a szczególnie proponowany program studiów pod kątem jego zgodności
z efektami uczenia się, które student powinien osiągnąć na danym kierunku studiów. Jeżeli
proponowany program studiów umożliwia osiągnięcie wszystkich zakładanych dla danego kierunku
efektów uczenia się, Dziekan wyraża zgodę na odbywanie przez studenta studiów według
indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów i przydziela studentowi opiekuna naukowego.

10. Opiekun naukowy wspólnie ze studentem ustalają harmonogram realizacji IPS i przedstawiają do
akceptacji Dziekanowi Wydziału w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania decyzji w sprawie
przyznania IPS.
11. Harmonogram IPS obejmuje:
− Planowany termin zakończenia studiów, przy czym studia według IPS mogą trwać krócej niż
przewiduje program studiów realizowany w trybie zwykłym, nie mogą natomiast prowadzić do
przedłużenia terminu ukończenia studiów.
− Plan studiów wraz z wykazem przedmiotów zapewniających osiągnięcie wszystkich kierunkowych i
przedmiotowych efektów uczenia się zgodnie z aktualnym programem kierunku studiów, do którego
student jest przypisany w okresie realizacji IPS.
− Szczegółowy plan zaliczeń i egzaminów, obejmujący podział na semestr zimowy i semestr letni.
12. Student realizujący IPS zalicza przedmioty w terminach i formie przewidzianych ogólnym planem
studiów, chyba że w porozumieniu z nauczycielem akademickim prowadzącym dany przedmiot uzyska
zgodę na inny tryb i termin zaliczenia przedmiotu.
13. Student, który studiuje równolegle na innym kierunku studiów, nie może włączać do swojego
programu IPS przedmiotów obowiązkowych realizowanych na studiach równoległych.
14. Student traci prawo do indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów w przypadku
niewypełnienia w terminie obowiązków wynikających z zatwierdzonego harmonogramu IPS lub
uzyskania przez studenta w trakcie realizacji IPS semestralnej średniej ocen poniżej 4,0.
15. Po cofnięciu trybu IPS decyzją Dziekana, student rozpoczyna realizację programu studiów w ramach
trybu zwykłego obejmującego program dla danego kierunku studiów.
16. Po zakończeniu przez studenta okresu studiów odbywanych według indywidualnego programu
studiów, w tym planu studiów, Dziekan Wydziału, wraz z opiekunem naukowym dokonują analizy
odbytego indywidualnego programu studiów.

