
UCHWAŁA Nr 11/DO/2013 

Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK 

z dnia 12 marca 2013 r. 

w sprawie kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania 

w ramach Indywidualnego Planu Studiów 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały nr 26 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu (tekst jednolity Biuletyn Prawny UMK Nr 7 z dnia 31 sierpnia 2012 r.) 

u c h w a l a się, co następuje: 

§ 1 

Indywidualny Plan Studiów (IPS) może być przyznany studentom wszystkich kierunków 

studiów oraz systemów i poziomów kształcenia prowadzonych na Wydziale Prawa  

i Administracji. 

§ 2 

Przyznanie IPS jest dopuszczalne: 

a) w przypadku studiów pierwszego stopnia – począwszy od drugiego roku studiów, 

b) w przypadku studiów na kierunku prawo – począwszy od trzeciego roku studiów,  

w przypadku studentów wymienionych w § 3 ust. 5 IPS może zostać przyznany począwszy 

od drugiego roku studiów 

c) w przypadku studiów drugiego stopnia – począwszy od pierwszego roku studiów. 

§ 3 

1. IPS może być przyznany szczególnie uzdolnionym studentom, a w szczególności tym, 

którzy uzyskali średnią ocen z całego okresu studiów co najmniej 4,5. 

2. W przypadku studiowania na dwóch kierunkach warunkiem przyznania IPS jest 

uzyskanie średniej ocen z całego okresu studiów na każdym z kierunków co najmniej 4,0. 

3. Przy obliczaniu średniej, o której mowa w ust. 1-2, bierze się pod uwagę wszystkie oceny 

uzyskane z zaliczeń i egzaminów. 

4. W przypadku studentów studiów drugiego stopnia ubiegających się o IPS od pierwszego 

roku studiów do obliczenia średniej, o której mowa w ust. 1-2, bierze się pod uwagę 

oceny uzyskane w okresie studiów pierwszego stopnia, uwzględniane przy obliczaniu 

średniej ocen dla celów stypendialnych. 

5. Wymóg uzyskania średniej ocen, o której mowa w ustępach poprzedzających, nie 

dotyczy studentów kierowanych przez Uniwersytet na studia zagraniczne w ramach 

programu Erasmus lub na podstawie umów dwustronnych, biorących udział w kursach 

intensywnych w ramach programu Erasmus oraz biorących udział w kursach 
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organizowanych na podstawie porozumień zawartych przez Wydział, jeśli porozumienia 

te przewidują zaliczenie punktów ECTS uzyskanych na kursie. 

§ 4 

Student ubiegający się o przyznanie IPS jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie  

w terminie do 30 września: 

a) podania o przyznanie IPS wraz z pozytywną opinią samodzielnego pracownika naukowego 

wyrażającego zgodę na pełnienie opieki naukowej (przyszłego opiekuna naukowego), 

b) planu oraz programu IPS, 

c) zaświadczenia o średniej ocen uzyskanych na innym kierunku studiów, jeśli student 

odbywa takie studia, 

d) świadectw, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających szczególne osiągnięcia 

naukowe, organizacyjne lub inne osiągnięcia, świadczące o szczególnych uzdolnieniach 

studenta. 

 

§ 5 

1. Plan i program IPS opracowuje student w porozumieniu z przyszłym opiekunem 

naukowym. 

2. Plan i program IPS powinny być tak skonstruowane, aby zapewniły rozszerzenie zakresu 

wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności albo służyły zmianie profilu 

kształcenia, łączeniu dwóch lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej 

kierunku, uwzględniały udział studenta w pracach badawczych lub odbywanie części 

studiów z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów kształcenia  

i standardów kształcenia, o ile zostały dla danego kierunku ustalone. 

3. Przy ustalaniu planu i programu IPS uwzględnia się wymagania wynikające  

z obowiązującego systemu punktowego ECTS. 

4. Plan i program IPS ustala się i przyznaje na wszystkie lata pozostałe do ukończenia 

studiów, z wyjątkiem IPS przyznawanego studentom o których mowa w § 3 ust. 5, którym 

można ustalić i przyznać plan i program IPS na rok akademicki, w którym odbywają studia 

zagraniczne lub biorą udział w kursie. 

5. Plan i program IPS podlegają zatwierdzeniu przez Dziekana. IPS zaczyna obowiązywać  

z chwilą zatwierdzenia, a jego realizacja stanowi podstawę do zaliczenia roku studiów. 

6. Zmiana planu i programu IPS w ciągu roku akademickiego jest możliwa jedynie  

w wyjątkowych, należycie uzasadnionych przypadkach, w szczególności wtedy, gdy brak 

jest możliwości odbycia zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od studenta. 

7. Zmiana planu i programu IPS obejmujących kolejne lata studiów może nastąpić przed 

rozpoczęciem zajęć w danym roku akademickim, z zachowaniem trybu przewidzianego  

w § 4 pkt. a i b oraz warunków określonych w § 5 ust. 1-4. 

§ 6 

1. Student traci prawo do studiowania według IPS w przypadku rażącego pogorszenia 

wyników w nauce, a w szczególności w razie powtarzania roku studiów. 
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2. Student, który utracił prawo do studiowania według IPS kontynuuje studia na zasadach 

ogólnych, z tym, że jest zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych, jakie 

wystąpiły na skutek przyznania IPS. Zakres oraz termin uzupełnienia tych różnic określa 

Dziekan w decyzji o uchyleniu IPS. 

§ 7 

We wszystkich sprawach dotyczących IPS decyzje podejmuje Dziekan po uzyskaniu opinii 

opiekuna naukowego. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i obowiązuje od roku akademickiego 

2013/2014. Do przyznanych Indywidualnych Programów Studiów stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

 

        

       Przewodniczący Rady Wydziału 

 

              Dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK 

                 Dziekan 

 


