Tryb przyznawania i zasady studiowania w ramach Indywidualnego Planu Studiów
na Wydziale Matematyki i Informatyki
1. Student może realizować plan studiów i program kształcenia w trybie Indywidualnego
Planu Studiów (IPS). Studiowanie w ramach IPS odbywa się pod kierunkiem
opiekuna dydaktyczno-naukowego powołanego przez dziekana.
2. W ramach IPS studentowi zapewnia się indywidualny dobór treści i form kształcenia
zgodnie z par. 7 ust.2 Regulaminu Studiów UMK.
3. Student może wnioskować o przyznanie IPS na jeden rok akademicki lub jeden
semestr. Wniosek o zgodę na studiowanie w ramach IPS, wraz z propozycją osoby
opiekuna dydaktyczno-naukowego, składa student przed rozpoczęciem zajęć w danym
roku akademickim (semestrze). Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez
proponowanego opiekuna.
4. Częścią wniosku jest propozycja indywidualnego planu studiów na dany rok
akademicki (semestr).
5. Indywidualny plan studiów musi uwzględniać konieczność zapewnienia w całym
okresie studiów:
a) realizacji efektów kształcenia dla danego kierunku i stopnia studiów,
b) realizacji wymaganej przepisami liczby punktów ECTS,
c) realizacji wymogów dotyczących: nauczania języków obcych, zajęć z wychowania
fizycznego, praktyk zawodowych itp., określonych przepisami obowiązującymi
w UMK,
d) możliwości napisania pracy dyplomowej,
e) realizacji wymogów specyficznych dla danej specjalności, np. realizację
przedmiotów pedagogicznych i metodycznych (w przypadku specjalności
nauczycielskich), zaliczenie odpowiedniej liczby przedmiotów specjalizacyjnych
lub przedmiotów projektowych (na kierunku informatyka).
6. Elementem indywidualnego planu studiów mogą być przedmioty przewidziane
dla innych programów studiów, w szczególności dla studiów doktoranckich.
7. Elementem indywidualnego planu studiów może być kształcenie w trybie
indywidualnym. Takie kształcenie organizowane jest ramach osobnego przedmiotu,
dla którego określa się liczbę punktów ECTS. Rozliczenie przedmiotu
dokumentowane jest w systemie USOS według ogólnych zasad.
8. Dla przedmiotów, o których mowa w p. 7 oraz przedmiotów, o których mowa w p. 6,
(jeśli w ramach IPS przypisana ma być im inna liczba punktów ECTS niż w ramach
programu studiów, o którym mowa w p. 4) sporządza się bilans nakładu pracy
studenta uzasadniający określenie liczby punktów ECTS. Bilans taki jest elementem
wniosku o przyznanie IPS.
9. Decyzję o przyznaniu IPS, na okres wnioskowany przez studenta, podejmuje
prodziekan ds. studenckich, uwzględniając dotychczasowe osiągnięcia studenta.
Podejmując decyzję pozytywną, prodziekan powołuje jednocześnie opiekuna
dydaktyczno-naukowego.

