
Zasady przyznawania Indywidualnego Planu Studiów   

oraz Indywidualnego Programu Studiów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii 

Zgodnie z § 17 Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na 

Politechnice Gdańskiej, student może studiować według Indywidualnego Planu Studiów bądź 

Indywidualnego Programu Studiów na zasadach określonych przez Dziekana. 

Zasady przyznawania Indywidualnego Planu Studiów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii 

1. Indywidualny Plan Studiów uprawnia studenta do ustalenia z prowadzącym 
indywidualnych terminów i form realizacji obowiązków wynikających z planu studiów 
oraz szczegółowych zasad zaliczenia przedmiotu. Po otrzymaniu decyzji o 
Indywidualnym Planie Studiów student jest zobowiązany do ustalenia zasad zaliczania 

przedmiotów obowiązujących na danym semestrze w ciągu dwóch pierwszych tygodni 

trwania zajęć dydaktycznych. W wypadku nie podjęcia starań o ustalenie szczególnych 

warunków zaliczenia, wykładowca rozlicza przedmiot na podstawie zasad 

obowiązujących dla wszystkich studentów.

2. Indywidualny Plan Studiów przysługuje studentom:

• niepełnosprawnym o określonym stopniu i charakterze niepełnosprawności,  
• powtarzającym semestr z możliwością realizacji części przedmiotów z 

semestru wyższego, 

• powracającym z urlopu dziekańskiego, wznowienia studiów, przeniesienia

z innej uczelni,

• ze względu na stan zdrowia potwierdzony dokumentacją medyczną,

• zaangażowanym w działalność sportową na szczeblu krajowym i wyższym,

• aktywnie działającym w organizacjach studenckich na szczeblu uczelnianym

i wyższym,

• studiującym na więcej niż jednym kierunku studiów,

• odbywającym  część studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych.

3. Warunkiem otrzymania Indywidualnego Planu Studiów jest zaliczenie semestrów 

wcześniejszych bez długu punktowego.

4. Indywidualny Plan Studiów nie przysługuje studentom pierwszego roku studiów I 

stopnia.

5. Podanie w sprawie przyznania Indywidualnego Planu Studiów powinno zawierać:

• umotywowanie starań o Indywidualny Plan Studiów,

• odpowiednie zaświadczenie dotyczące przyczyny, dla której Indywidualny Plan 
Studiów ma zostać przyznany.

6. Podanie w sprawie Indywidualnego Planu Studiów (adresowane do prodziekana ds. 

dydaktyki) należy złożyć w dziekanacie w terminie do dnia rozpoczęcia semestru, na 

którym Indywidualny Plan Studiów ma obowiązywać. 

Zasady przyznawania Indywidualnego Programu Studiów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii 

1. Indywidualny Program Studiów zapewnia dobór treści zgodny z zainteresowaniami 

naukowymi studenta i z zachowaniem ustalonych dla danego kierunku efektów 

kształcenia.  

W przypadku studiowania według Indywidualnego Programu Studiów konieczna jest  
współpraca z opiekunem naukowym, który będzie odpowiedzialny za ustalenie 
programu kształcenia dla danego studenta. Opiekunem naukowym może być 
samodzielny pracownik Wydziału Zarządzania i Ekonomii (profesor lub dr 
habilitowany).

2.



3. Warunkiem otrzymania Indywidualnego Programu Studiów jest zaliczenie semestrów 

wcześniejszych bez długu punktowego i wyróżniające się wyniki w nauce.

4. Podanie w sprawie przyznania Indywidualnego Programu Studiów powinno zawierać:

• umotywowanie starań o Indywidualny Program Studiów,

• propozycję Indywidualnego Programu Studiów, uwzględniającego efekty 
kształcenia dla danego kierunku studiów,

• zgodę wskazanego przez studenta opiekuna naukowego na koordynację 

Indywidualnego Programu Studiów.

5. Indywidualny Program Studiów może być przyznane przez prodziekana ds. dydaktyki 

najwcześniej po ukończeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia  i po 

ukończeniu pierwszego semestru studiów II stopnia.

6. Podanie w sprawie Indywidualnego Programu Studiów (adresowane do prodziekana 

ds. dydaktyki) należy złożyć w dziekanacie w terminie do dnia rozpoczęcia semestru, 

na którym Indywidualny Program Studiów ma obowiązywać. 




