Zasady studiowania
według indywidualnego planu studiów i programu nauczania
na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechniki Łódzkiej
I. Postanowienia ogólne
1. Zgodnie z § 11 Regulaminu Studiów w Politechniki Łódzkiej, student może studiować
według indywidualnego planu studiów i programu nauczania na zasadach ustalonych
przez Radę Wydziału.
2. Rada Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. ustala
następujące zasady studiowania według indywidualnego planu studiów i programu
nauczania, nazywanego dalej Indywidualnym Tokiem Studiów (ITS):
ITS polega na realizowaniu indywidualnego planu studiów i programu nauczania pod
kierunkiem opiekuna naukowego. Studia te muszą spełniać jeden z wymienionych celów:
a) poszerzać zakres wiedzy dyscyplin objętych planem studiów;
b) zmieniać profil kształcenia obrębie jednego lub dwóch kierunków.

II. Zakwalifikowanie na studia indywidualne
1.

Na studiach pierwszego stopnia prawo ubiegania się o zgodę na Indywidualny Tok
Studiów przysługuje studentom, którzy ukończyli pierwszy rok i uzyskali średnią ocen
nie niższą niż 4,2.

2.

Na studiach drugiego stopnia studenci mają prawo ubiegać się o zgodę na Indywidualny
Tok Studiów od drugiego semestru, jeśli na pierwszym semestrze uzyskali średnią ocen
nie niższą niż 4,2. W szczególnych przypadkach, na studiach drugiego stopnia studenci
mają prawo ubiegać się o zgodę na Indywidualny Tok Studiów już od pierwszego
semestru, jeśli na pierwszym stopniu studiów uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,2.

3.

Wniosek o zakwalifikowanie na ITS, zaadresowany do Dziekana należy złożyć w
terminie do 15 dni od rozpoczęcia semestru. Z takim wnioskiem powinien występować
zainteresowany student wspólnie z nauczycielem akademickim, który zgadza się być
opiekunem naukowym.

4.

Dziekan po uznaniu, że student może być zakwalifikowany na ITS, powołuje opiekuna
naukowego.

5.

Student, wspólnie z opiekunem naukowym, układa swój plan studiów do końca studiów
odpowiedniego stopnia. Plan i program studiów powinien wyszczególniać wszystkie
zaliczenia, egzaminy i punkty ECTS obowiązujące studenta w poszczególnych
semestrach.

6.

Plan i program studiów, zaopiniowany przez właściwą komisję dydaktyczną. należy
złożyć w Dziekanacie w terminie do 30 dni od rozpoczęcia semestru

7.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu studenta na Indywidualny Tok Studiów
podejmuje Dziekan.

8.

Wszelkie zmiany w planie studiów wymagają akceptacji Dziekana po zaopiniowaniu
przez Komisję dydaktyczną oraz opiekuna naukowego.

III. Prawa i obowiązki opiekuna
1.

Opiekunem naukowym studenta na ITS może być nauczyciel akademicki będący
samodzielnym pracownikiem naukowym a w uzasadnionych przypadkach nauczyciel
akademicki ze stopniem doktora

2.

Do obowiązków opiekuna należy:
(a) ułożenie programu i planu studiów wspólnie z zainteresowanym studentem;
(b) przekazanie projektu planu studiów właściwej Komisji Dydaktycznej do opinii;
(c) nadzór nad wykonaniem zatwierdzonego planu;
(d) złożenie wniosku do dziekana o cofnięcie zgody na ITS studentowi nie
wywiązującemu się ze swoich obowiązków.

3.

Opiekun naukowy za opiekę nad studentem na ITS otrzymuje godziny obliczeniowe
według wysokości ustalonej przez Radę Wydziału.

IV. Przebieg ITS
1.

Plan zajęć zatwierdzony na dany semestr staje się obowiązujący dla studenta i na jego
podstawie zostaje przygotowana karta okresowych osiągnięć studenta oraz następuje
rozliczenie po zakończeniu semestru.

2.

Dziekan ma prawo cofnąć studentowi zgodę na ITS.

V. Postanowienia dodatkowe
1.

We wszystkich innych przypadkach nie objętych tym Regulaminem ma zastosowanie
Regulamin Studiów obowiązujący na Politechnice Łódzkiej.

2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2013 r.

