
UCHWAŁA nr 114/2012 

Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 


z dnia 30 listopada 2012 r. 


w sprawie 

zasad studiowania w ramach indywidualnego planu studiów (IPS) 


na studiach stacjonarnych na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 


Na podstawie § 6 i 12 Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro
cławiu (przyjętego Uchwałą Senatu nr 0000 - 4/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. ze zmianami wpro
wadzonymi uchwałą Senatu z dnia 23 lutego 2012 r. i 24 maja 2012 r.) Rada Wydziału Ekonomii, 
Zarządzania i Turystyki podejmuje uchwałę o następującej treści. 

§ l 
Indywidualny Plan Studiów (IPS) może być zastosowany wobec studentów studiów stacjonarnych 
wszystkich kierunków i poziomów studiów na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. 

§2 
Zastosowanie IPS jest dopuszczalne: 

a) 	 w przypadku studiów pierwszego stopnia - począwszy od trzeciego semestru studiów, 
b) 	 w przypadku studiów drugiego stopnia - począwszy od drugiego semestru studiów. 

§ 3 
1. 	 IPS może być zastosowany wobec szczególnie uzdolnionych studentów, a w szczególności tych, 

którzy uzyskali średnią ocen z dotychczasowego okresu studiów co najmniej 4,01. 
2. 	Przy obliczaniu średniej, o której mowa w ust. l, bierze się pod uwagę wszystkie oceny uzyska

ne z zaliczeń i egzaminów. 

§4 
l. 	Student ubiegający się o IPS jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie w terminie do 14 dni 

przed rozpoczęciem semestru: 
a) podania o zastosowanie IPS wraz z pozytywną opinią pracownika naukowo-dydaktycznego, 

którego wskazuje jako opiekuna naukowego, 
b) projektowanego IPS zaopiniowanego przez opiekuna naukowego, 
c) 	zaświadczenia o średniej ocen uzyskanych na innym kierunku studiów, jeśli student odbywa 

takie studia, 
d) 	świadectw, celtyfikatów i innych dokumentów potwierdzających szczególne osiągnięcia na

ukowe, organizacyjne lub inne osiągnięcia, świadczące o szczególnych uzdolnieniach studen
ta. 

§ 5 
1. 	 IPS opracowuje student w porozumieniu z opiekunem naukowym. 
2. IPS powinien być tak skonstruowany, aby zapewniał rozszerzenie zakresu wiedzy w ramach stu

diowanego kierunku lub specjalności albo służył zmianie profilu kształcenia, łączeniu dwóch lub 
więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunków albo uwzględniał udział studenta w 
pracach badawczych. W IPS muszą się znaleźć wszystkie treści programowe przewidziane w 
obowiązujących standardach kształcenia dla danego kierunku studiów. 



3. 	Przy ustalaniu IPS uwzględnia się wymagania wynikające z obowiązującego systemu punktowe
go ECTS. 

4. 	 Student realizujący indywidualny program studiów (niezaliczony do międzyobszarowego indy
widualnego planu studiów), ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania 30 punktów ECTS. 

5. 	 IPS ustala się w wersji projektowej na wszystkie lata pozostałe do ukończenia studiów. W kolej
nych semestrach IPS będzie uściślony poprzez składanie deklaracji wpisu na semestr zgodnie z § 
6 ust. 2. Uczelnianego Regulaminu Studiów. 

6. 	 W przypadku IPS przyznanego studentom podejmującym studia za granicą ustala się plan stu
diów na czas trwania umowy, zgodnie z zasadami programu Erasmus. 

7. 	 IPS podlega zatwierdzeniu przez Prodziekana ds. studiów stacjonarnych. Z chwilą zatwierdzenia 
staje się planem obowiązującym , a jego realizacja stanowi podstawę do zaliczenia kolejnych se
mestrów studiów. 

8. 	Zmiana IPS w ciągu semestru jest niedopuszczalna, z wyjątkiem przypadków gdy zmiana spo
wodowana jest brakiem możliwości odbycia zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od 
studenta. Nie dotyczy to planu studiów opracowanego w ramach programu Erasmus. 

9. 	Zmiana IPS obejmującego kolejne lata studiów może nastąpić tylko przed rozpoczęciem kolej
nego semestru roku akademickiego, z zachowaniem trybu przewidzianego w § 12 ust. 2 pkt. 6 
Uczelnianego Regulaminu Studiów. 

§ 6 
l. 	Okresem zaliczeniowym dla lPS jest semestr. 
2. 	Zaliczenia semestru dokonuje się w terminach określonych w hatmonogramie roku akademic

kiego. Student w wyznaczonym terminie (przed rozpoczęciem semestru) każdorazowo składa 
deklarację wpisu na kolejny semestr z podaniem szczegółowego wykazu przedmiotów obowiąz
kowych w danym semestrze. IPS na kolejny semestr jest opiniowany przez opiekuna naukowego 
i powinien wynikać z IPS w wersji projektowej, dołączonego do podania o zastosowanie IPS . 

§7 
l. Student traci prawo 	do studiowania według IPS w przypadku pogorszenia wyników w nauce, a 

w szczególności w razie powtarzania semestru studiów. 
2. 	Prodziekan ds. studiów stacjonarnych może wyznaczyć średnią ocen z semestru, która upoważ

nia do kontynuacji IPS. 
3. 	Student, który utracił prawo do studiowania według IPS, kontynuuje studia na zasadach ogól

nych, z tym że jest zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych, jakie wystąpiły na sku
tek zastosowania IPS. Zakres oraz termin uzupełnienia tych różnic określa Prodziekan ds. stu
diów stacjonarnych w decyzji o uchyleniu IPS. 

§ 8 
We wszystkich sprawach dotyczących IPS decyzje podejmuje Prodziekan ds. studiów stacjonar
nych po uzyskaniu opinii opiekuna naukowego. 

§ 9 
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. Traci moc uchwała Rady Wydziału nr 126/2009 z dnia 
27.03.2009 r. 

Dziekan 

L1~u~ 
Prof. dr hab. Marek Walesiak 


