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Uchwała 

Rady Wydziału Farmaceutycznego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 

nr 1/IV/VI/2021 z dnia 28.06.2021 r. 

w przedmiocie szczegółowych zasad odbywania studiów według Indywidualnego Programu 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 Programu Studiów w ramach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 

oraz jednolitych studiów magisterskich na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale 

Farmaceutycznym UJCM. 

 

§2. 

1. Indywidualny Program Studiów polega na modyfikacji programu studiów w celu dostosowania go do 

zainteresowań naukowych studenta lub umożliwienia studentowi prowadzenia badań naukowych oraz na 

przyznaniu studentowi indywidualnej opieki naukowej w osobie nauczyciela akademickiego. 

2. Indywidualny Program Studiów jest ustalany dla przedmiotów objętych programem studiów w danym roku 

akademickim na danym roku studiów.  

3. Przyznanie Indywidualnego Programu Studiów może nastąpić tylko w granicach obowiązujących  

harmonogramów zajęć i nie może skutkować koniecznością ich zmiany. 

4. Przyznanie Indywidualnego Programu Studiów nie może prowadzić do zmiany liczby punktów ECTS, do 

których uzyskania student jest zobowiązany w roku studiów objętym wnioskiem o przyznanie 

Indywidualnego Programu Studiów. 

5. Przyznanie Indywidulanego Programu Studiów musi zapewnić realizację wszystkich efektów uczenia się 

określonych w programie studiów. 

6. Wraz z zakończeniem roku akademickiego, na okres którego przyznano studentowi Indywidualny Program 

Studiów, Indywidualny Program Studiów wygasa, zaś student jest zobowiązany do odbywania studiów 

zgodnie z programem studiów. 

 

§3. 

1. W celu zapewniania wsparcia w realizacji Indywidualnego Programu Studiów, wraz z wydaniem decyzji o 

przyznaniu Indywidualnego Programu Studiów, wyznacza się i zatwierdza nauczyciela akademickiego, 

będącego pracownikiem Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, do pełnienia funkcji opiekuna naukowego. 

2. Opiekunem naukowym może być pracownik posiadający co najmniej stopień naukowy doktora nauk 

farmaceutycznych, zatrudniony na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM i realizujący zajęcia na danym 

kierunku studiów. 

3. Do zadań opiekuna naukowego należy w szczególności: 

a) świadczenie studentowi pomocy w realizacji Indywidualnego Programu Studiów, 

b) zaopiniowanie przedstawionej przez studenta propozycji programu studiów o której mowa w § 5 ust. 

7 lit. b), 

c) sprawdzenie czy student wstępujący się o Indywidualny Program Studiów ma możliwość osiągnięcia 

wszystkich wymaganych efektów uczenia się, 

d) sporządzenie w terminie do dnia 30 września sprawozdania z realizacji Indywidualnego Programu 

Studiów, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego UJ 

CM (załącznik nr 1 do Uchwały). 
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§4. 

1. Uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów jest student, który 

uzyskał zaliczenie pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub pierwszego i drugiego roku studiów 

jednolitych magisterskich (objętych programem studiów, którego dotyczy wniosek) oraz uzyskał we 

wskazanym okresie studiów średnią ocen w wysokości co najmniej: 4,5 – pod warunkiem, że udokumentuje 

realizowany w dacie złożenia wniosku zakres działalności naukowej w obszarze zagadnień objętych 

programem studiów. 

2. Za działalność naukową uznaje się w szczególności: 

a) co najmniej 20-miesięczną i nadal kontynuowaną przynależność do Studenckiego Koła Naukowego 

oraz czynny udział, w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego, w co najmniej jednej 

konferencji naukowej, 

b) współautorstwo opublikowanego artykułu naukowego w czasopiśmie uwzględnionym w wykazie 

czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa 

Edukacji i Nauki, 

c) kierowanie projektem naukowym realizowanym pod opieką naukową pracownika UJ CM i 

finansowanym ze środków pozauczelnianych. 

 

§5. 

1. Organem właściwym do przyznania Indywidualnego Programu Studiów jest Dziekan Wydziału 

Farmaceutycznego UJ CM (dalej: Dziekan). 

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

studenta wniesiony do dnia 1 września roku kalendarzowego, w którym następuje rozpoczęcie roku 

akademickiego obejmującego rok studiów, którego dotyczy wniosek.  

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

rozpoznania. 

4. Wniosek o przyznania Indywidualnego Programu Studiów może dotyczyć wyłącznie jednego roku studiów. 

5. Wniosek o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów jest wnoszony na dziennik podawczy Dziekanatu 

Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, gdzie następuje ocena formalna wniosku. 

6. Wniosek o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów powinien zawierać uzasadnienie obejmujące w 

szczególności wykazanie realizacji wymogów, o których mowa w § 4.  

7. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów jest zobowiązany załączyć do 

wniosku:  

a) zgodę nauczyciela akademickiego, będącego pracownikiem Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, na 

pełnienie funkcji opiekuna naukowego, 

b) propozycję Indywidualnego Programu Studiów dotyczącą roku studiów objętego treścią wniosku, 

uzgodnioną z nauczycielem akademickim, o którym mowa w lit. a), 

c) kopie dokumentów potwierdzających realizowanie przez studenta działalności naukowej, o której 

mowa w § 4 ust. 1.  

8. Jeżeli student nie uzyska zgody nauczyciela akademickiego, będącego pracownikiem Wydziału 

Farmaceutycznego UJ CM, na pełnienie funkcji opiekuna naukowego, opiekuna naukowego wyznacza 

Dziekan. Wyznaczony opiekun naukowy jest zobowiązany do uzgodnienia propozycji Indywidualnego 

Programu Studiów. 

9. Student jest zobowiązany do wniesienia wniosku na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały. 

 

§6. 

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

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

propozycji programu Indywidualnego Programu Studiów, o której mowa w § 5 ust. 7 lit. b), oraz 

zatwierdzeniem osoby opiekuna naukowego.   
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3. W przypadku braku akceptacji propozycji Indywidualnego Programu Studiów, o której mowa w § 5 ust. 7 lit. 

b), wydaje się decyzję o odmowie przyznania Indywidualnego Programu Studiów. W szczególnym przypadku 

Dziekan może dokonać, w uzgodnieniu ze studentem oraz opiekunem naukowym, zmiany propozycji 

Indywidualnego Programu Studiów i wydać decyzję o przyznaniu Indywidualnego Programu Studiów na 

podstawie dokonanej zmiany.  

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

do koordynatora przedmiotu o wydanie opinii w sprawie. Opinia koordynatora przedmiotu realizowanego 

ma charakter niewiążący. 

5. O decyzji w sprawie przyznania Indywidualnego Programu 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 Programu Studiów, program ten staje się w roku 

studiów, objętym treścią decyzji, wiążący dla studenta, który jest zobowiązany do odbywania studiów, w 

tym udziału w zajęciach i zaliczenia przedmiotów oraz praktyk, zgodnie z treścią Indywidualnego Programu 

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 przypadku uchybienia przez studenta obowiązkowi realizacji programu studiów. 

 

§8. 

1. Załączniki do Uchwały stanowią jej integralną część. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Załączniki 

1. Załącznik nr 1 – wzór sprawozdania z realizacji Indywidualnego Programu Studiów dla opiekuna 

naukowego. 

2. Załącznik nr 2 – wzór wniosku o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów. 
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Załącznik nr 1 – wzór sprawozdania z realizacji Indywidualnego Programu Studiów dla opiekuna naukowego. 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji Indywidualnego Programu Studiów dla opiekuna naukowego 

 

Dane studenta:          

 

……………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………… 

(numer albumu) 

 

……………………………………………………………… 

(rok studiów z dnia złożenia wniosku) 

 

……………………………………………………………… 

(kierunek i tryb studiów) 

 

Przedmioty zrealizowane ECTS Data zaliczenia 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

(data i podpis opiekuna naukowego) 
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Załącznik nr 2 – wzór wniosku o przyznanie Indywidualnego Programu 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 

 

 

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

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

o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów: 

 

 

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

 

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

 

• w roku akademickim: …………………………………………………………………………………………………………………... 
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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 Programu Studiów, jestem zobowiązany do odbywania studiów 

zgodnie z programem studiów.  

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

(data i podpis) 

 

 

Załączniki: 

1) zgoda nauczyciela akademickiego na pełnienie funkcji opiekuna naukowego, 

2) propozycja Indywidualnego Programu Studiów, 

3) kopie dokumentów potwierdzających realizowanie przez studenta działalności naukowej. 


