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1. Zgodnie z § 11 Regulaminu Studiów w PolitechniceŁódzkiej Studenci WOIZ mogą
ubiegać się o studia według indywidualnego planu i programu studiów - IPS.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o IPS jest:
o ukończenie przynajmniej drugiego semestru na studiach I stopnia lub pierwszego

semestru na studiach II stopnia,
o uzyskanie pełnej liczby punktów przewidzianej programem studiów,
o uzyskanie średniej ocen z dotychczasowych studiów nie mniejszej niż 4,70.

Student ubiegający się o IPS składa w dziekanacie podanie o przyznanie IPS wraz
zvzasadnieniem, w terminie minimum dwóch tygodni przedrozpoczęciem semestru.
Podanie powinno zańęr ać:.

o uzasadnienie,
o deklarację samodzielnego pracownika naukowo - dydakĘcznego o sprawowaniu

opieki nad programem IPS. Opiekunem IPS moze byó równiez pracownik
niesamodzielny, który uzyska zgodę dziekana po zasięgnięciu opinii Rady
Wydziału.

Dziekan wyrńając zgodę na rozpoczęcie procedury dotyczącej IPS, powołuje
jednocześnie opiekuna naukowego studenta.

5. Student uzgadnia z opiekunem plan i program studiów obejmujący cały tok studiów,
biorąc pod uwagę następujące warunki:

. zgodność programu IPS z obowiązującymi efektami kształcenia dla danego kieruŃu
studiów,

. plan IPS nie możę zawierać mniej niż 60 puŃtów w roku akademickim.

6. Uzgodniony plan studiów student zobowiązany jestzłożyć do dziekanatu nie później
ńż w drugim tygodniu semestru, celem uzyskania ostatecznej zgody dziekana.

7. Opiekun IPS jest odpowiedzia|ny za sprawdzenią czy uzgodniony plan i program
studiów umozliwi studentowi uzyskanie wszystkich efektów kształcenia
przypisanych danemu kierunkowi.

8. Dodatkowo w drugim tygodniu kazdego kolejnego semestru student zobowiązany
jestzłożyć aktualny plan studiów obowipujący w danym semestrze.

9. Plan zajęć zatwięrdzony na dany semestr staje się obowipujący dla studenta i na
jego podstawie zostaje przygotowana karta okresowych osiągnięć studenta oraz
następuje rczliczenię IPS po zakończęniu semestru.
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10. Zgodnie z § 11 Regulaminu Studiów w PŁ dziekan może skierować studenta do
kontynuowania studiów na zasadach ogólnych. Moze to mieć miejsce
w następuj ących przypadkach:
. na wniosek studenta - bez podaniaptzyczyn,
r n& wniosek opiekuna naukowego skierowany do dziekana, z podaniem
uzasadnienia merytoryc znego,
. wprzypadku gdy student:

a) w kolejnych semestrach uzyskuje mniejszą liczbę punktów niżprzeńdziana
planem IPS i nie może uzyskać pełnej Ęestracji na kolejny semestr,
b) nie ńożył w terminie (określonym w pkt. 8) planu zajęó nakolejny semestr
c) w semestrze, w którym realizował IPS uzyskał średnią ocen nizszą niż 4,50.

Kierując studenta do konĘnuowania studiów na zasadach ogólnych dziekan
rłyznacza brakujące przedmioty z programu studiów, które student zobońązany jest
uzupełnió.

Zasady ptzyznawańa i realizacji IPS na kieruŃach realizowanych przez Wydział
Organizacji i Zatządzania w ramach CKM są objęte odrębnym regulaminem.

Niniejszy Regulamin IPS zaakceptowany został przez Radę Wydziału i wchodzi
w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku.
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