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Uchwała Nr 24/06/2020 
Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK 

z dnia 16 czerwca 2020 r.  
 

w sprawie zmian kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania w ramach  
Indywidualnego Planu Studiów 

 
 

Na podstawie § 42 ust. 4 Uchwały nr 39 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu (jednolity tekst Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
ogłoszony obwieszczeniem nr 2 Rektora UMK z dnia 28 sierpnia 2019 r., Biuletyn Prawny UMK z 2019, 
poz. 277),  
 
Rada Dziekańska wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, w głosowaniu jawnym, na 25 osób 
uprawnionych do głosowania, przy 18 obecnych, oddano 17 głosów, „za”, 1 „wstrzymujący się” i 0 głosów 
„przeciw”, uchwala, co następuje: 

§ 1 
 

1. Indywidualny Plan Studiów może być przyznany studentowi, który: 

a) chce rozszerzyć zakres wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności; 

b) łączy dwie lub więcej specjalności; 

c) prowadzi prace badawcze; 

d) realizuje część studiów w innej uczelni, w tym zagranicznej, na zasadach określonych 
w porozumieniach lub programach wymiany studentów; 

e) został przyjęty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,  
z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów kształcenia  
i standardów kształcenia, o ile zostały dla danego kierunku ustalone; 

f) studiuje w ramach Programu kariera dwutorowa; 

g) studiuje w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-
Społecznych. 

2. Indywidualny Plan Studiów może być przyznany studentowi wszystkich kierunków  
i poziomów studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych. 

3. Indywidualny Plan Studiów przyznaje się:  
a) studentowi studiów pierwszego stopnia – od drugiego roku studiów; 
b) studentowi studiów drugiego stopnia – od pierwszego roku studiów; 
c) studentowi studiów jednolitych magisterskich – od drugiego roku studiów; 
d) studentowi Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych 

– od pierwszego roku studiów.  
e) studentowi, który studiuje w ramach Programu kariera dwutorowa –  

od pierwszego roku studiów  

4. Indywidualny Plan studiów może być przyznany studentowi określonemu w ust. 1 pkt. a-c, 
w szczególności temu, który uzyskał średnią ocen z całego okresu studiów co najmniej 4,5, a w 
przypadku studiowania na dwóch kierunkach co najmniej 4,0. Zapis ten nie ma zastosowania do 
studenta Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych oraz 
studenta biorącego udział w Programie kariera dwutorowa. 

5. Przy obliczaniu średniej, o której mowa w ust. 4, bierze się pod uwagę wszystkie pozytywne 
oceny uzyskane z zaliczeń i egzaminów ujętych w programie studiów.  
W przypadku studiów drugiego stopnia bierze się pod uwagę pozytywne oceny uzyskane 
z zaliczeń i egzaminów w okresie studiów pierwszego stopnia. 
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§ 2 
 

1. Student ubiegający się o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów w terminie  
do 14 dni od rozpoczęcia semestru przekazuje dziekanowi: 

a) podanie o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów wraz z pozytywną opinią 
samodzielnego pracownika naukowego wyrażającego zgodę na pełnienie opieki 
naukowej (przyszłego opiekuna naukowego); 

b) plan studiów; 

c) zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych na studiach, określonych w § 1 ust. 4 i 5; 

d) świadectwa, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia 
naukowe, organizacyjne lub inne. 

2. Student drugiego lub trzeciego roku Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów 
Humanistyczno-Społecznych składa dokumenty wymienione w ust. 1, pkt. a i b  
w terminie do 31 października.  
 

 
§ 3 

 
1. Indywidualny Plan studiów student opracowuje w porozumieniu z przyszłym opiekunem 

naukowym uwzględniając wymagania wynikające z obowiązującego systemu punktowego 
ECTS. 

2. Indywidualny Plan Studiów przyznaje się na wszystkie lata pozostałe  
do ukończenia studiów. W sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. d, można przyznać 
Indywidualny Plan Studiów na rok akademicki. 

3. Indywidualny Plan Studiów podlega zatwierdzeniu przez dziekana. 
4. Indywidualny Plan Studiów zaczyna obowiązywać z chwilą zatwierdzenia, a jego realizacja 

stanowi podstawę do zaliczenia roku studiów. 
5. Zmiany dotyczące Indywidualnego Planu Studiów w trwającym roku akademickim są 

możliwe w wyjątkowych, należycie uzasadnionych przypadkach, w szczególności wtedy, gdy 
brak jest możliwości odbycia zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od studenta. 
Propozycje zmian muszą być zaopiniowane przez opiekuna naukowego. 

6. Zmiany Indywidualnego Planu Studiów obejmujące kolejne lata studiów mogą nastąpić przed 
rozpoczęciem zajęć w danym roku akademickim, z zachowaniem trybu przewidzianego w § 2 
ust. 1 pkt. a i b oraz warunków określonych w § 3 ust. 1-5. 

7. Indywidualny Plan Studiów studenta Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów 
Humanistyczno-Społecznych podlega zatwierdzeniu przez kierownika Międzyobszarowych 
Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych i przez dziekana.  
 

 
§ 4 

 
Zasady przyznawania Indywidualnego Planu Studiów studentom realizującym studia  
w ramach Programu kariera dwutorowa określa Regulamin Studiów UMK § 41 ust. 3. 

§ 5 
 

1. Student traci prawo do studiowania w indywidualnym trybie odbywania zajęć w ramach 
Indywidualnego Planu Studiów w przypadku rażącego pogorszenia wyników w nauce. 

2. Student, który utracił prawo do studiowania w ramach Indywidualnego Planu Studiów 
kontynuuje studia na zasadach ogólnych i jest zobowiązany  do uzupełnienia różnic 
programowych, jakie wystąpiły na skutek przyznania Indywidualnego Planu Studiów. Zakres 
oraz termin uzupełnienia tych różnic określa dziekan w decyzji o uchyleniu Indywidualnego 
Planu Studiów. 
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§ 6 
 

Tryb i warunki ubiegania się o Indywidualny Plan Studiów przewidziane dla studenta, który realizuje 
część studiów w innej uczelni, w tym zagranicznej, określają ogólne zasady obowiązujące na 
Uniwersytecie oraz zasady przyjęte na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych. 
 

§ 7 
 

We wszystkich sprawach dotyczących Indywidualnego Planu Studiów decyzje podejmuje dziekan po 
uzyskaniu opinii opiekuna naukowego. 

 
§ 8 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Do przyznanych Indywidualnych Planów Studiów stosuje 
się przepisy dotychczasowe. 
 
 
 
 
 
 
 

/-/ Przewodniczący Rady Dziekańskiej 
 

         Dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK 

 


