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REGULAMIN STUDIOWANIA W RAMACH INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW DLA 

WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW REALIZOWANYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII 

PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
1. Zgodnie z § 12 Regulaminu Studiów w Politechnice Łódzkiej (Uchwała nr 6/2019 Senatu PŁ z 

dnia 24.04.2019 r.) studenci wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce mogą ubiegać się o 

indywidulaną organizację studiów polegającą na odbywaniu studiów według indywidualnego 

programu studiów (IPS). 

2. Warunki konieczne ubiegania się o studiowanie w ramach IPS: 

• ukończenie pierwszego roku na studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II 

stopnia 

• uzyskanie kompletu punktów przewidzianych programem studiów, 

• uzyskanie średniej ocen z dotychczasowych studiów nie niższej niż 4,50 

• w szczególnych przypadkach, na studiach drugiego stopnia studenci mają prawo ubiegać się 

o zgodę na IPS już od pierwszego semestru, jeśli na pierwszym stopniu studiów uzyskali 

średnią ocen nie niższą niż 4,5). 

• W przypadku studentów wyróżniających się osiągnięciami naukowymi Prodziekan może 

przyznać IPS w przypadku niższej średniej. 

3. Student spełniający warunki konieczne składa do prodziekana ds. studenckich podanie  

o zgodę na studiowanie w ramach IPS z uzasadnieniem i propozycją opiekuna naukowego 

spośród nauczycieli akademickich, w terminie najpóźniej dwóch tygodni przed rozpoczęciem 

semestru. 

4. Dla studenta podejmującego studia według IPS prodziekan ds. studenckich powołuje opiekuna 

naukowego. 

5. Opiekunem naukowym studenta na IPS może być nauczyciel akademicki będący samodzielnym 

pracownikiem naukowym a w uzasadnionych przypadkach nauczyciel akademicki ze stopniem 

doktora. 

6. Student w porozumieniu z opiekunem naukowym ustala indywidulany program studiów zgodny 

z kierunkowymi efektami uczenia się. Prodziekan ds. studenckich dokonuje jego ostatecznej 

akceptacji.  

7. Student nierealizujący należycie ustalonego indywidualnego programu studiów,  

w szczególności, gdy uzyskuje mniejszą liczbę punktów niż przewidziana, może być decyzją 

prodziekana ds. studenckich skierowany do kontynuowania studiów na zasadach ogólnych. 

Student z własnej inicjatywy może wystąpić do prodziekana ds. studenckich  

z wnioskiem o rezygnację z realizacji IPS. Opiekun naukowy w przypadku niewywiązywania się 

ze swoich obowiązków przez studenta może wnioskować do Prodziekana o cofnięcie zgody na 

IPS studentowi. 

8. Kierując studenta do kontynuowania studiów na zasadach ogólnych prodziekan  

ds. studenckich wyznacza brakujące przedmioty z programu studiów, które student zobowiązany 

jest uzupełnić.  

9. Niniejszy regulamin został ustalony w porozumieniu z właściwymi Radami Kierunków Studiów 

i wchodzi w życie z dniem 01.10.2019. 


