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Uchwała 

Rady Wydziału Farmaceutycznego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 

nr 2/IV/VI/2021 z dnia 28.06.2021 r. 

w przedmiocie szczegółowych zasad odbywania studiów według Indywidualnego Planu Studiów. 

 

§1. 

Działając na podstawie § 25 ust. 9 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich, stanowiącego załącznik do uchwały nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 

dnia 29 kwietnia 2020 r. ze zm. (dalej: Regulamin studiów) – uchwała się szczegółowe zasady odbywania studiów 

według Indywidualnego Planu Studiów w ramach studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM. 

 

§2. 

1. Przyznanie Indywidualnego Plan Studiów polega na modyfikacji programu studiów ze względu na zaistniałą 

po stronie studenta szczególną sytuację lub okoliczność uniemożliwiającą studentowi odbywanie studiów 

zgodnie z obowiązującym programem studiów.  

2. Przyznanie Indywidualnego Planu Studiów może polegać w szczególności na: 

1) modyfikacji sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów oraz modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów,  

2) rozkładu zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów lub wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – z 

zastrzeżeniem ust. 4, 

3) zmianie terminów zaliczeń i egzaminów, 

4) zmianie grupy, w ramach której następuje realizacja zajęć, 

5) eksternistycznym zaliczeniu zajęć - w porozumieniu z koordynatorem przedmiotu oraz osobą 

prowadzącą zajęcia. 

3. Przyznanie Indywidualnego Planu Studiów może dotyczyć odbywania całości studiów lub ich części. 

4. Ustalenie i przyznanie Indywidualnego Planu Studiów następuje z uwzględnieniem obowiązujących  

harmonogramów zajęć i nie może skutkować koniecznością ich zmiany. Ze względu na szczególną oraz 

uzasadnioną sytuację studenta przyznanie Indywidualnego Planu Studiów może obejmować ustalenie 

indywidualnego harmonogramu zajęć w zakresie danego przedmiotu, pod warunkiem wyrażenia przez 

koordynatora przedmiotu pisemnej zgody na ustalenie indywidualnego harmonogramu zajęć oraz na 

zasadach i w zakresie objętych powyższą zgodą. 

5. Przyznanie Indywidualnego Planu Studiów nie może prowadzić do zmiany liczby punktów ECTS, do których 

uzyskania student jest zobowiązany w okresie studiów objętym wnioskiem o przyznanie Indywidualnego 

Planu Studiów. 

6. Przyznanie Indywidulanego Planu Studiów zapewnia realizację wszystkich efektów uczenia się określonych w 

programie studiów. 

7. Wraz z zakończeniem okresu, na który przyznano studentowi Indywidualny Plan Studiów, Indywidualny Plan 

Studiów wygasa, zaś student jest zobowiązany do odbywania studiów zgodnie z programem studiów. 

 

§3. 

Przyznanie Indywidualnego Planu Studiów może nastąpić w szczególności w przypadku:  

1) niepełnosprawności lub choroby,  

2) odbywania studiów na więcej niż jednym kierunku studiów,  

3) ciąży lub sprawowania opieki na dzieckiem,  

4) udziału w programie wymiany, której stroną jest UJ CM,  

5) aktywnego udziału w pracach Studenckiego Koła Naukowego udokumentowanego opinią opiekuna 

koła, 

6) aktywnej działalności w samorządzie studenckim lub uczelnianej organizacji studenckiej na rzecz UJ CM 

7) podjęcia nauki po urlopie dziekańskim lub studenckim, 
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8) powtarzania roku i realizacji awansem przedmiotów przewidzianych dla roku wyższego, 

9) wznawiania studiów i uzupełniania różnic programowych, 

10) przeniesienia z innej uczelni i uzupełniania różnic programowych. 

 

§4. 

1. Organem właściwym do przyznania Indywidualnego Planu Studiów jest Dziekan Wydziału Farmaceutycznego 

UJ CM (dalej: Dziekan). 

2. Wszczęcie postępowania w sprawie przyznania Indywidualnego Planu Studiów następuje na wniosek 

studenta wniesiony niezwłocznie, nie później jednak niż terminie 30 dni od dnia zaistnienia sytuacji lub 

okoliczności dającej podstawę do przyznania Indywidualnego Planu Studiów.  

3. Wniesienie wniosku z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 2, powoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania. W uzasadnionym przypadku Dziekan może przyznać Indywidualny Planu Studiów pomimo 

uchybienia przez studenta terminowi do złożenia wniosku. 

4. Wniosek o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów jest wnoszony na dziennik podawczy Dziekanatu 

Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, gdzie następuje ocena formalna wniosku. 

5. Wniosek o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów powinien zawierać uzasadnienie obejmujące w 

szczególności wskazanie sytuacji lub okoliczności stanowiących podstawę do przyznania Indywidualnego 

Planu Studiów. Do wniosku student jest zobowiązany dołączyć dokumentację (kopię dokumentów) 

potwierdzającą zaistnienie sytuacji lub okoliczności stanowiących podstawę do przyznania Indywidualnego 

Planu Studiów. 

6. Wraz z otrzymaniem wniosku Dziekan dokonuje jego wstępnej oceny w przedmiocie zaistnienia sytuacji lub 

okoliczności stanowiących podstawę do przyznania Indywidualnego Planu Studiów.  

7. W przypadku uznania, że: 

1) nie zachodzą podstawy do pozytywnego rozpatrzenia wniosku – Dziekan wydaje decyzję o odmowie 

przyznania Indywidualnego Planu Studiów; 

2) wskazane we wniosku oraz załączonej dokumentacji sytuacje lub okoliczności mogą stanowić podstawę 

do przyznania Indywidualnego Planu Studiów – Dziekan wzywa studenta do przedłożenia, w terminie 30 

dni od dnia doręczenia wezwania: 

a) pisemnej propozycji Indywidualnego Planu Studiów uwzględniającej tryb egzaminów i zaliczeń 

przewidzianych w danym semestrze, a w przypadku przedmiotów całorocznych, w całym roku 

akademickim – obejmującej cały okres, którego dotyczy wniosek o przyznanie Indywidualnego 

Planu Studiów, 

b) pisemnej propozycji warunków odbywania zajęć oraz zaliczeń i egzaminów - uzgodnionej i 

potwierdzonej pisemnie przez koordynatorów przedmiotów oraz osoby prowadzące zajęcia. 

8. W przypadku wniosku studenta o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów, uzasadnionego uczestnictwem 

w programie wymiany studenckiej, której stroną jest UJ CM – jeżeli Dziekan dokona oceny wskazanej powyżej 

i udokumentowanej okoliczności, jako mogącej stanowić podstawę do przyznania Indywidualnego Planu 

Studiów – Dziekan wzywa studenta do przełożenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania: 

a) pisemnej propozycji Indywidualnego Planu Studiów uwzględniającej tryb egzaminów i zaliczeń 

przewidzianych w danym semestrze, a w przypadku przedmiotów całorocznych, w całym roku 

akademickim – obejmującej cały okres, którego dotyczy wniosek o przyznanie Indywidualnego 

Planu Studiów, 

b) pisemnej propozycji warunków odbywania zajęć oraz zaliczeń i egzaminów - uzgodnionej i 

potwierdzonej pisemnie przez koordynatorów przedmiotów oraz osoby prowadzące zajęcia, przy 

czym: i) 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; ii) 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 
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obszarze przedmiotów do wyboru lub wybranej ścieżki specjalizacyjnej (z wyłączeniem studiów 

pierwszego stopnia na kierunkach o profilu praktycznym). 

9. W przypadku wniosku studenta o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów uzasadnionego przyjęciem na 

studia na zasadzie potwierdzenia efektów uczenia się, po uzyskaniu wpisu na studia oraz uzyskaniu decyzji o 

zaliczonych mu przedmiotach - jeżeli Dziekan dokona oceny wskazanej powyżej i udokumentowanej 

okoliczności, jako mogącej stanowić podstawę do przyznania Indywidualnego Planu Studiów - zastosowanie 

znajduje ust. 7 pkt 2, z zastrzeżeniem, że pisemna propozycja Indywidualnego Planu Studiów oraz pisemna 

propozycja warunków odbywania zajęć oraz zaliczeń i egzaminów, do których przedłożenia student jest 

zobowiązany na mocy ust. 7 pkt 2 lit. a) - b), powinny uwzględniać następującą kolejność realizacji 

przedmiotów:  

a) w pierwszej kolejności - student jest zobowiązany do realizacji przedmiotów z niższego roku 

studiów,  

b) w następnej kolejności - student jest zobowiązany do realizacji przedmiotów z bieżącego roku 

studiów,  

c) w dalszej kolejności - student jest zobowiązany do realizacji przedmiotów z wyższego roku studiów. 

W planowanej realizacji przedmiotów uwzględnia się ich sekwencyjność.  

Jeżeli student nie dostarczy dokumentacji, o której mowa w ust. 7 pkt 2, z uwzględnieniem powyższych 

wymogów Dziekan może wydać decyzję o odmowie przyznania Indywidualnego Planu Studiów.  

10. Jeżeli student nie dostarczy dokumentacji, o której mowa w ust. 7 pkt 2 i ust. 8 w terminie, Dziekan  wydaje 

decyzję o odmowie przyznania Indywidualnego Planu Studiów. W uzasadnionym przypadku Dziekan może 

przyznać Indywidualny Planu Studiów pomimo uchybienia przez studenta terminowi do przedłożenia 

dokumentacji. 

11. Student jest zobowiązany do wniesienia wniosku na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały. 

 

§6. 

1. Decyzja w sprawie przyznania Indywidualnego Planu Studiów ma charakter uznaniowy. 

2. Wydanie przez Dziekana decyzji o przyznaniu Indywidualnego Planu Studiów skutkuje zatwierdzeniem 

propozycji Indywidualnego Planu Studiów.   

3. W przypadku braku akceptacji propozycji Indywidualnego Planu Studiów, wydaje się decyzję o odmowie 

przyznania Indywidualnego Planu Studiów. W uzasadnionym przypadku Dziekan może dokonać, w 

uzgodnieniu ze studentem,  koordynatorem przedmiotu oraz osobą prowadzącą zajęcia, zmiany propozycji 

Indywidualnego Planu Studiów i wydać decyzję o przyznaniu Indywidualnego Planu Studiów na podstawie 

dokonanej zmiany.  

4. Przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania Indywidualnego Planu Studiów Dziekan może wystąpić do 

koordynatora przedmiotu o wydanie opinii w sprawie. Opinia koordynatora przedmiotu ma charakter 

niewiążący. 

5. O decyzji w sprawie przyznania Indywidualnego Planu Studiów student jest zawiadamiany przez pracownika 

Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego. 

6. Do czasu zawiadomienia o decyzji student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach zgodnie z 

obowiązującym programem studiów. 

 

§7. 

1. Wraz z wydaniem decyzji o przyznaniu Indywidualnego Planu Studiów, Plan ten ustala zasady odbywania 

programu studiów w sposób wiążący dla studenta, który jest zobowiązany do odbywania studiów, w tym 

udziału w zajęciach i zaliczenia przedmiotów oraz praktyk, zgodnie z treścią Indywidualnego Planu Studiów 

oraz na zasadach właściwych dla odbywania studiów na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM. 

2. Uchybienie przez studenta obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, powoduje skutek określony w Regulaminie 

studiów dla uchybienia przez studenta obowiązkowi realizacji programu studiów. 
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§8. 

1. Załącznik do Uchwały stanowi jej integralną część. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Załączniki 

1. Załącznik nr 1 – wzór wniosku o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów. 
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Załącznik nr 1 – wzór wniosku o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów 

 

Dane wnioskodawcy:          

 

……………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………… 

(numer albumu) 

 

……………………………………………………………… 

(rok studiów z dnia złożenia wniosku) 

 

……………………………………………………………… 

(kierunek i tryb studiów) 

 

……………………………………………………………… 

(adres poczty elektronicznej – mail) 

 

……………………………………………………………… 

(numer telefonu) 

 

 

Sz. P. 

Dziekan  

 

……………………………………………………………… 

Wydział Farmaceutyczny 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Collegium Medicum 

ul. Medyczna 9 

30-688 Kraków 

 

 

Wniosek o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów 

 

Działając na podstawie Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego UJ CM nr … z dnia … w przedmiocie 

szczegółowych zasad odbywania studiów według Indywidualnego Planu Studiów, zwracam się z wnioskiem o 

przyznanie Indywidualnego Planu Studiów: 

 

 

• na kierunku:  .……………..……………………………………………………………………………………………………, 

 

• w ramach roku studiów: ……………………………………………………………………………………………………………………, 

 

• począwszy od  roku akademickiego: ….………………………………………………………………………………………………… 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany i przyjmuję do wiadomości, że do czasu zawiadomienia mnie o 

wydaniu decyzji o przyznaniu Indywidualnego Planu Studiów, jestem zobowiązany do odbywania studiów 

zgodnie z programem studiów.  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

(data i podpis) 

 

 

Załączniki: 

1) kopie dokumentów potwierdzających zaistnienie sytuacji lub okoliczności stanowiących podstawę do 

przyznania Indywidualnego Planu Studiów. 


