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Regulamin studiowania według Indywidualnego Programu Studiów  

na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej  

§ 1 

Podstawowe pojęcia i zakres regulaminu 

1. Podstawowe pojęcia wykorzystane w niniejszym regulaminie oznaczają: 

1) Regulamin - Regulamin studiowania według Indywidualnego Programu Studiów na 

Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej; 

2) Uczelnia – Politechnika Białostocka; 

3) Wydział – Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej; 

4) Dziekan – Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej; 

5) IPS – indywidualny program studiów; 

6) Regulamin Studiów - Regulamin Studiów Politechniki Białostockiej (Uchwała Nr 

610/XXXVIII/XIV/2016 Senatu PB z dnia 28 kwietnia 2016 r.); 

7) Opiekun – opiekun naukowy studenta; 

8) Ocena średnia - ocena średnia ważona z dotychczasowego przebiegu studiów na 

danym kierunku, liczona zgodnie z Regulaminem Studiów.  

2. Regulamin określa szczegółowe zasady studiowania według IPS na studiach I i II stopnia, 

realizowanych na Wydziale.  

3. Ogólne przepisy związane z indywidualnym programem studiowania dla szczególnie 

uzdolnionych i wyróżniający się studentów w Uczelni określa Regulamin Studiów. 

§ 2 

Warunki ubiegania się o studiowanie według IPS 

1. Student ma prawo ubiegać się o studiowanie według IPS po ukończeniu pierwszego 

semestru studiów I stopnia (inżynierskich) oraz po ukończeniu pierwszego semestru 

studiów II stopnia (magisterskich). 

2. Warunkiem ubiegania się przez studenta o IPS jest posiadanie przez niego zerowego 

deficytu punktów ECTS oraz oceny średniej nie mniejszej niż 4,5.  

3. W uzasadnionych przypadkach o studiowanie według IPS może ubiegać się student 

posiadający ocenę średnią nie mniejszą niż 4,0 oraz wybitne osiągnięcia naukowe lub 

projektowe, potwierdzone przez Dziekana.  

4. Obowiązkiem studenta jest wybór Opiekuna i uzyskanie jego pisemnej zgody.  

§ 3 

Procedura przyznawania IPS 

1. O studia według IPS wnioskuje student, spełniający wymogi, o których mowa w § 2, po 

uprzednim uzgodnieniu programu studiów z Opiekunem. Wniosek należy złożyć w 

Dziekanacie Wydziału nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem semestru. 
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2. Zgodę na studiowanie według IPS wyraża Dziekan, po uzyskaniu opinii 

przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Zgodę na IPS należy 

uzyskać przed rozpoczęciem semestru.  

3. W wyjątkowych sytuacjach student może zrezygnować ze studiowania według IPS, po 

uzyskaniu opinii Opiekuna, na swój pisemny wniosek skierowany do Dziekana, złożony 

w Dziekanacie Wydziału nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem semestru. 

Rezygnacja następuje z dniem rozpoczęcia kolejnego semestru (nie może nastąpić w 

trakcie trwania semestru). Student rezygnujący z IPS zobowiązany jest do zaliczenia 

wszystkich rozpoczętych kursów oraz nadrobienia ewentualnych zaległości wynikających 

ze standardowego programu, w tym planu studiów.  

§ 4 

Zakres indywidualizacji programu studiów 

1. Indywidualny plan studiów w ramach IPS może zawierać przedmioty: 

1) wybrane spośród przedmiotów realizowanych na wszystkich kierunkach 

prowadzonych w ramach aktualnej oferty dydaktycznej Wydziału; 

2) wybrane z oferty dydaktycznej innych wydziałów Uczelni, po uzyskaniu zgody 

właściwego dziekana; 

3) zgłoszone przez Opiekuna jako nowe przedmioty, po zaakceptowaniu przez Radę 

Wydziału. 

2. IPS, w tym indywidualny plan studiów, musi zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów 

kształcenia przewidzianych dla danego kierunku i stopnia studiów. 

3. Przedmioty realizowane w ramach IPS nie mogą być w konflikcie czasowym w planie 

zajęć studenta.  

4. Łączna liczba punktów ECTS w roku akademickim w ramach IPS nie może być niższa 

niż przewidziana w programie studiów dla danego kierunku i stopnia studiów. 

5. Zaliczenia zajęć dydaktycznych następują na zasadach określonych w Regulaminie 

Studiów. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może ustalić indywidualny tryb 

zaliczania zajęć przez studenta. 

§ 5 

Obowiązki Opiekuna 

1. Opiekunem może być wyłącznie pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny 

Wydziału posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.  

2. Opiekun sprawuje opiekę merytoryczną nad studentem. W porozumieniu ze studentem, 

ustala program, w tym plan studiów (z wymiarem godzinowym i przyporządkowanymi 

liczbami punktów ECTS), który ma być przez niego realizowany.  

3. Opiekun przedstawia Dziekanowi, na koniec semestru, informację o postępach w 

studiowaniu powierzonego jego opiece studenta. Jeżeli student nie osiąga 

zadowalających wyników w studiowaniu, Dziekan podejmuje decyzję o cofnięciu 

zezwolenia na dalsze kształcenie studenta według IPS.  

Załączniki do Regulaminu: 

1. PODANIE O INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW 

2. INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW 


