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przepisy, wypełnianie wniosku, 
niezbędne dokumenty 



 

 
 
 
 

§ 24 ust.1 Dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na indywidualną organizację 
studiów w formie Indywidualnego Programu Studiów lub Indywidualnego Planu Studiów. 
ust. 2 Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na 
odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji studiów 
do czasu ich ukończenia – w przypadku studiów stacjonarnych. 

§ 25 ust. 6 Dziekan może wyrazić zgodę na Indywidualny Plan Studiów na wniosek studenta, 
którego sytuacja nie pozwala na uczęszczanie na zajęcia i zaliczanie przedmiotów zgodnie z 
programem studiów, w szczególności w przypadku: 
1) niepełnosprawności lub choroby, 
2) odbywania studiów na więcej niż jednym kierunku studiów, 
3) sprawowania opieki na dzieckiem, 
4) udziału w programie wymiany, której stroną jest Uniwersytet, 
5) aktywnej działalności w samorządzie studenckim lub uczelnianej organizacji studenckiej na 
rzecz Uniwersytetu. 

REGULAMIN STUDIÓW 
§ 24 - 25 



 

 
 
 

• ust. 7 Indywidualny Plan Studiów może polegać w szczególności na: 
1) modyfikacji sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów oraz modyfikacji formy 
zaliczeń i egzaminów, rozkładu zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów lub 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, z zastrzeżeniem § 10 ust.1, 
2) eksternistycznym zaliczaniu zajęć, w porozumieniu z prowadzącym zajęcia, 
3) zmianach terminów egzaminów i zaliczeń. 
• ust. 8 Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów 

przedstawia dziekanowi do zaakceptowania tryb egzaminów i zaliczeń 
przewidzianych na dany semestr, a w przypadku przedmiotów całorocznych na rok 
akademicki, oraz warunki zaliczeń uzgodnione i zaopiniowane przez 
prowadzących zajęcia. 

• ust. 9 Szczegółowe zasady odbywania studiów według Indywidualnego Programu 
Studiów lub Indywidualnego Planu Studiów określa rada wydziału. 

REGULAMIN STUDIÓW 
§ 24 - 25 



 

 
 
 

• możesz wnioskować do dziekana wydziału o wyrażenie zgody na kontynuację 
studiów wg Indywidualnego PLANU Studiów przede wszystkim jeśli znajdujesz się 
w sytuacji opisanej w § 25 ust. 6 

[niepełnosprawność, choroba, odbywanie studiów na więcej niż jednym kierunku itd…] 
• oraz w § 24 ust. 2 
[jeśli jesteś w ciąży lub jesteś rodzicem] 

 

• umożliwi Ci to wprowadzenie zmian w organizacji zajęć np.: modyfikację 
sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów, modyfikację formy zaliczeń i egzaminów, 
rozkładu zajęć dydaktycznych, eksternistyczne zaliczanie zajęć czy zmianę terminu 
egzaminów i zaliczeń… O ILE wcześniej ZGODZĄ się na to wykładowcy! 

• to dlatego do wniosku musisz dołączyć wykaz przedmiotów, które chcesz zaliczać; 

 
CO TO OZNACZA…? 



 

 
 
 
 

• wspomniany wykaz musi zawierać opis trybu egzaminów i zaliczeń oraz 
warunki zaliczeń, które MUSZĄ być uzgodnione i zaakceptowane przez 
wykładowcę; 

• PAMIETAJ! w przypadku przedmiotów rocznych musisz uzgodnić warunki od 
razu na oba semestry! 

• odbywanie studiów wg Indywidualnego Planu Studiów nie zwalnia Cię z 
obowiązku uzyskania co najmniej 60 ECTS niezbędnych do zaliczenia roku 
studiów 

• Rada Wydziału na którym odbywasz studia może określić dodatkowe 
wymagania, które muszą spełniać studenci ubiegający się o Indywidualny Plan 
Studiów, np. minimalną średnią z dotychczas uzyskanych ocen, ograniczenia 
związane z rokiem studiów… dlatego o szczegóły dopytaj w 
sekretariacie/dziekanacie! 

 
CO TO OZNACZA…? 



 
 

Kiedy najczęściej studenci występują z 
wnioskiem o wyrażenie zgody na 
odbywanie studiów wg Indywidualnego 
Planu Studiów? 

 

  kiedy sytuacja w której się znajdują nie 
pozwala im na uczestnictwo we wszystkich 
zajęciach… 

 

• ale nie chcą wykorzystywać urlopu od zajęć 
z prawem zdawania egzaminów, na przykład by 
nie utracić prawa do otrzymywania pomocy 
materialnej; 

 

• lub wykorzystali już przewidziany 
Regulaminem Studiów limit urlopów. 

 

INDYWIDUALNY 
PLAN STUDIÓW 

W PRAKTYCE… 



 
 
 
 
 

• jeśli nie chcesz dokonywać zmian w programie 
studiów w celu dostosowania go do swoich 
zainteresowań naukowych, prowadzić badań 
naukowych ani otrzymać indywidualnej opieki 
nauczyciela akademickiego… 

 
 

a chcesz jedynie zmodyfikować tryb i 
warunki zaliczeń oraz egzaminów, mieć 
możliwość eksternistycznego zaliczania 
przedmiotów, uzgodnienia innych 
terminów lub większy limit 
nieobecności… 

 

ZŁÓŻ wniosek o wyrażenie zgody na 
kontynuację studiów wg 

Indywidualnego PLANU studiów 

NIE POMYL WNIOSKÓW… 

INDYWIDUALNY PLAN I 
PROGRAM STUDIÓW 

TO NIE TO SAMO! 



 
 
 
 
 
 
 

• wnioskuj o wyrażenie zgody na kontynuację studiów 
według Indywidualnego Planu Studiów przed 
rozpoczęciem semestru/roku akademickiego, 
w którym chcesz skorzystać z IPS 

• wypełnij wniosek, dołącz uzgodnione i 
zaakceptowane przez wykładowców warunki zaliczeń 
i egzaminów 

• wydrukuj, podpisz i dostarcz do sekretariatu, 
który obsługuje tok Twoich studiów albo wyślij go 
za pośrednictwem Poczty Polskiej 

 

Studenci części wydziałów mają możliwość  
wypełnienia i przesłania wniosku w USOSweb 

https://www.usosweb.uj.edu.pl/ 

 

KIEDY I DO KOGO ZŁOŻYĆ 
WNIOSEK? 

https://www.usosweb.uj.edu.pl/
https://www.usosweb.uj.edu.pl/


 

Nie musisz sam pisać wniosku - możesz 
skorzystać z gotowego wzoru dostępnego 
tutaj: 

• wniosek o wyrażenie zgody na 
 odbywanie studiów według 
 Indywidualnego Planu Studiów 

GDZIE ZNAJDZIESZ WZÓR 
WNIOSKU? 

https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/wniosek_indyw.plan.studiow.docx/6ebaab28-724a-4e44-a7ab-af9d2e682c4f
https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/wniosek_indyw.plan.studiow.docx/6ebaab28-724a-4e44-a7ab-af9d2e682c4f
https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/wniosek_indyw.plan.studiow.docx/6ebaab28-724a-4e44-a7ab-af9d2e682c4f
https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/wniosek_indyw.plan.studiow.docx/6ebaab28-724a-4e44-a7ab-af9d2e682c4f
https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/wniosek_indyw.plan.studiow.docx/6ebaab28-724a-4e44-a7ab-af9d2e682c4f


 

 

do wniosku o IPS MASZ OBOWIĄZEK dołączyć : 

• wykaz oraz tryb egzaminów i zaliczeń 
przewidzianych na dany semestr, a w przypadku 
przedmiotów całorocznych na rok akademicki, 

• warunki zaliczeń muszą być uzgodnione i 
zaopiniowane przez prowadzących zajęcia. 

 

• zaliczyć wszystkie przedmioty 
oraz 

• spełnić inne warunki 
przewidziane w programie studiów dla danego roku 
studiów 

 

PAMIĘTAJ! 

• musisz to zrobić do końca roku akademickiego!!! 

• jeśli jesteś studentką w ciąży lub rodzicem dziekan 
nie może odmówić Ci prawa zgody na odbywanie 
studiów na określonym kierunku i poziomie według 
indywidualnej organizacji studiów do czasu ich 
ukończenia (dotyczy studiów stacjonarnych) 

O CZYM JESZCZE WA RTO 
WIEDZIEĆ? 



 
 
 
 
 
 
 
 

• PAMIĘTAJ: 
Studenci z niepełnosprawnością mogą 
ubiegać się o dostosowanie sposobu 
organizacji i właściwej realizacji procesu 
dydaktycznego, w tym warunków 
odbywania studiów do rodzaju 
niepełnosprawności! 

W tym celu skontaktuj się z 
pracownikami Działu ds. Osób 

 

Zasady adaptacji procesu dydaktycznego 

Niepełnosprawnych (DON) 

 
 
 
 
 
 
 

jesteś osobą z 
niepełnosprawnością 
lub znajdujesz się w 
szczególnej sytuacji 

zdrowotnej 

 
CO ZROBIĆ JEŚLI… 

https://don.uj.edu.pl/dla-studentow/adaptacje-procesu-studiowania/zasady-adaptacji


 

przede wszystkim… 

• złóż wniosek o wyrażenie zgody na 
odbywanie studiów według Indywidualnego 
Planu Studiów! 

jeśli ubiegasz się o dostosowanie procesu 
kształcenia i badań naukowych… 

• skontaktuj się z DON - tam uzyskasz 
szczegółowe informacje również na temat 
wymaganych dokumentów 

 
WYMAGANE DOKUMENTY 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ponieważ decyzja o wyrażeniu zgody na 
odbywanie studiów według Indywidualnego 
Planu Studiów nie jest decyzją administracyjną, 
to organ ją wydający nie ma obowiązku 
przesłania jej za pośrednictwem Poczty Polskiej 

 

Dlatego… 
 

• składając wniosek dopytaj w 
sekretariacie/dziekanacie obsługującym 
tok Twoich studiów o sposób w jaki 
zostaniesz poinformowany o rozstrzygnięciu 

JAK DOWIESZ SIĘ O 
ROZSTRZYGNIĘCIU? 



 
 
 
 
 

Jeśli otrzymałeś zgodę na odbywanie studiów 
według IPS: 

• pamiętaj, że będziesz musiał zaliczyć 
wszystkie zadeklarowane 
przedmioty do końca roku 
akademickiego 

• pamiętaj, że obowiązuje Cię uczestnictwo w 
zajęciach (jeśli nie uzgodniłeś eksternistycznego 
trybu zaliczania) i uzyskanie pozytywnego 
wyniku z egzaminów i/lub zaliczeń 

 
• Jeśli nie otrzymałeś zgody: 
• zapytaj o powód 
• możesz wnieść zastrzeżenie do Rektora w terminie 

14 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia albo 
otrzymania informacji o jego treści 

• skorzystaj z gotowego wzoru zastrzeżenia 

 
SKUTKI ROZSTRZYGNIĘCIA 

https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/142938834/wzor_zastrzezenie_on.docx/f3395d25-f066-49df-81fc-df0ce4791854
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