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ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW
WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PLANU I PROGRAMU STUDIÓW DOKTORANCKICH
NA WYDZIALE PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII

1. Indywidualny plan i

program studiów może ubiegać się doktorant, który osiągnął

z dotychczasowego przebiegu studiów bardzo dobre wyniki w nauce oraz przedstawi
kierownikowi studiów doktoranckich spójną i uzasadnioną koncepcję studiów opracowaną
pod kierunkiem opiekuna naukowego.
2. Student może ubiegać się o IPiPS nie wcześniej niż po ukończeniu I roku studiów
doktoranckich, z wynikami określonymi w ust. 1.
3. Indywidualny plan i program studiów nie zwalnia doktoranta z obowiązku uzyskania
wymaganej liczby punktów ECTS niezbędnej do zaliczenia semestru i roku studiów.
4. Indywidualny plan i program studiów powinien uwzględniać:
a) przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe zawarte w podstawowym programie
studiów,
b) liczbę godzin, punkty ECTS niezbędne do zapewnienia realizacji efektów
kształcenia przewidzianych dla studiowanego kierunku studiów,
c) formy zaliczenia poszczególnych przedmiotów,
d) termin realizacji obowiązkowych praktyk studenckich.
5. Zasady odbywania studiów według indywidualnego planu i programu studiów określa Rada
Wydziału, a zgodę na ich odbywanie przez doktoranta wydaje kierownik studiów
doktoranckich po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Wydziału.
6. Studia według indywidualnego planu i programu studiów odbywane są pod kierunkiem:
opiekuna naukowego – nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora lub
stopień doktora habilitowanego.
7. Odpowiedzialność za organizację i realizację studiów według IPS przez studenta ponosi
jego opiekun naukowy.

8. W ramach IPiPS doktorant może, po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna naukowego
występować do kierownika studiów doktoranckich o:
a) realizację zajęć wykraczającą poza program studiów,
b) zmianę zajęć obowiązkowych objętych programem studiów na inne zapewniające
porównywalne efekty kształcenia w ramach obszaru (obszarów) wiedzy właściwych
dla realizowanego kierunku studiów,
c) zmianę kolejności realizowanych zajęć.
9. Doktorant może ubiegać się o IPiPS na okres jednego lub kilku semestru studiów bądź na
cały tok studiów.
10. Studiowanie według IPiPS nie może prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia
studiów doktoranckich.
11. Wniosek o zgodę na rozpoczęcie studiów według IPiPS, poparty pozytywną opinią opiekuna
naukowego, powinien być złożony przez doktoranta w dziekanacie przed rozpoczęciem
roku (semestru) studiów, od którego doktorant zamierza realizować IPiPS.
12. Indywidualny plan i program studiów przedstawiany jest do zaakceptowania przez
kierownika studiów doktoranckich po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Wydziału.
13. W przypadku nieprzestrzegania obowiązującego na UZ regulaminu studiów doktoranckich,
zasad i warunków studiowania według IPiPS lub uzyskania niezadowalających wyników w
nauce , kierownik studiów doktoranckich może cofnąć decyzję na studiowanie według
IPiPS. W wyjątkowych sytuacjach doktorant może zrezygnować ze studiowania według
IPiPS. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik studiów doktoranckich po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Wydziału.
14. Doktorant, któremu cofnięto zgodę na studiowanie według IPiPS zobowiązany jest do
kontynuacji studiów w trybie standardowym z koniecznością uzupełnienia przedmiotów
nieuwzględnionych w IPiPS.

