Uniwersytet Szczeciński
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Regulamin Indywidualnego Planu i Programu Studiów (IPPS)

(obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016)
Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału nr 39/2015 z dnia 22 września 2015 roku

§1. Szczegółowe zasady studiowania według IPPS:
1. Dziekan może przyznać prawo do studiowania według IPPS studentom spełniającym

warunki, o których mowa w § 25 ust. 1-7 Regulaminu Studiów.
2. Decyzje o przyznaniu IPPS podejmuje Dziekan na wniosek studenta.
3.

Indywidualny program studiów może być realizowany jedynie pod opieką

nauczyciela akademickiego, który na prośbę studenta podejmie się tego obowiązku lub
zostaje wyznaczony przez Dziekana WKF i PZ.
4

Student realizujący indywidualny tok studiów otrzymuje na każdy semestr kartę IPPS,
w której potwierdza ustalenia dotyczące toku studiów i zaliczenie zajęć.

5

W ciągu 14 dni od daty ogłoszenia decyzji o przyznanym IPS studenci zobowiązani są
do przedstawienia Dziekanowi karty IPPS z ustaleniami dotyczącymi toku zajęć i
podanymi terminami zaliczeń i egzaminów, a w ostatnim semestrze także daty
ukończenia studiów.

6

Nie dotrzymanie powyższego terminu jest podstawą do cofnięcia przez Dziekana
prawa do indywidualnego toku studiów.

7

Student studiujący według IPPS ma możliwość ustalić z prowadzącym, bez
zmniejszania wymagań odnoszących się do zakresu i poziomu wiedzy, sposób
realizacji przedmiotu polegający w szczególności na:
 uczestnictwie

w

zajęciach

dydaktycznych

studiów

stacjonarnych

i

niestacjonarnych,
 wpisaniu do dowolnej grupy danego roku studiów za zgodą prowadzącego,
 zaliczaniu przedmiotów i zdawaniu egzaminów w terminach uzgodnionych

indywidualnie w formie pisemnej, danym kierunku ,
 zwolnieniu z obowiązku uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w wymiarze do

40%, co nie oznacza zmniejszenia wobec studenta wymagań odnoszących się do

zakresu i poziomu wiedzy z przedmiotów objętych planem i programem studiów na
danym

kierunku

kształcenia

–

zwiększenie

nieobecności

na

zajęciach

obowiązkowych jest możliwe po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia,
 odbywania praktyk i obozów szkoleniowych w terminach odbiegających od planu

studiów,
 zwolnień z zajęć na okres trwania obozów przygotowujących do imprez

sportowych po uzgodnieniu z nauczycielami akademickimi innych form uzyskania
wymaganych efektów kształcenia.
8. Studia według IPPS rozliczane są w systemie semestralnym ze wszystkich
przedmiotów dopuszczalny deficyt punktów ECTS nie może przekroczyć 15 pkt.
ECTS, z zastrzeżeniem, że w momencie rejestracji na kolejny semestr suma deficytu
nie może przekroczyć 30 pkt ECTS.
9. Niezrealizowane w ciągu roku zadeklarowane przedmioty muszą zostać powtórzone
w następnym roku rozliczeniowym. Student składa podanie o powtarzanie
niezaliczonego przedmiotu.
10. Indywidualny program studiów (IPPS) może być przyznany studentom (sportowcom)
którzy:
 posiadają klasę sportową MK ( Mistrzowska Krajowa) lub MM (Międzynarodowa

Mistrzowska) oraz I klasę sportową w dyscyplinach olimpijskich,
 reprezentują zespół biorący udział w rozgrywkach Ekstraklasy,
 reprezentują Polskę w zawodach rangi mistrzowskiej: Mistrzostwa Europy,

Mistrzostwa Świata, Uniwersjada, Igrzyska Olimpijskie,


osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych,

11. Indywidualny program studiów (IPPS) może być przyznany studentom (za osiągnięcia

naukowe) którzy:
 osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,8 i wyżej),


posiadają publikacje naukowe w czasopismach naukowych,

 biorą udział czynny w konferencjach naukowych,
 otrzymują nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu

krajowym lub

międzynarodowym,


biorą udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we

współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi

12. Indywidualny program studiów (IPPS) może być przyznany studentom, którzy

podejmują pracę zawodową w pełnym wymiarze godzin,

utrudniającą

studiowanie, stosunek pracy musi być poświadczony właściwym dokumentem.
Przyznany może być za zgodą Dziekana od pierwszego semestru, na jeden
semestr.
13. Indywidualny program studiów (IPPS) może być przyznany studentom, którzy

uczestniczą w wymianie organizowanej przez Uczelnię (krajowe lub międzynarodowe)
trwającej co najmniej jeden semestr.
14. Do wniosku student powinien dołączyć:
 w przypadkach wymienionych w pkt. 10 - opinię (zaświadczenie) odpowiedniego

polskiego związku sportowego i udokumentowanie klas sportowych oraz
uzyskanych osiągnięć lub uczestnictwa w. w. zawodach,
 w przypadkach wymienionych w pkt.11 – udokumentowanie osiągnięć naukowych.
15. Dziekan cofa zgodę na studiowanie według IPPS studentowi który:
 został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej,
 nie przestrzega Regulaminu Studiów.
 nie zaliczył lub nie zdał egzaminu z powtarzanego po raz drugi przedmiotu.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie IPPS decyzje podejmuje

dziekan lub właściwy prodziekan wydziału.
17. Student, który utracił uprawnienia lub zgodę na studiowanie według IPPS zostaje

wpisany na semestr bezpośrednio wyższy od ostatnio zaliczonego.

Indywidualny plan i programu studiów (IPPS) nie zwalniają studenta z obowiązku
uzyskania wymaganej liczby punktów ECTS do zaliczenia semestru i roku studiów do
realizacji wymaganych efektów kształcenia.

