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INSTRUKACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 

odbywania studiów 

według indywidualnego 

planu studiów i programu 

nauczania (IPSiPN) 

nr WKPiI/I1/2012 wydanie 2 

z dnia: 3 XI 2015 r. ważny od: 3 XI 2015 r. 

Opracowanie: Prodziekani ds. Studenckich 

Akceptacja: Dziekan WHS dr hab. prof. ATH  MAREK BERNACKI 

 

CEL INSTRUKCJI 

 

Celem instrukcji jest określenie zasad odbywania studiów według indywidualnego planu 

studiów i programu nauczania (IPSiPN) przez studentów Wydziału Humanistyczno-

Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 

ZAKRES INSTRUKCJI 

 

Zakres instrukcji obejmuje postępowanie w przypadku deklaracji studenta o chęci odbywania 

studiów według indywidualnego planu studiów i programu nauczania (IPSiPN). Instrukcja 

obejmuje proces organizacji zajęć w trybie IPSiPN  na wszystkich kierunkach i poziomach 

studiów prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego 

2. Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

3. Prodziekan ds. Studenckich i Promocji 

4. Kierownicy katedr 

5. Opiekun naukowy studenta 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH INSTRUKCJI 

Ogólne zasady przyznawania IPSiPN 

 

1. Zgodnie z Regulaminem studiów ATH o indywidualny plan studiów i program nauczania 

(dalej zwany w skrócie: IPSiPN) ubiegać się mogą studenci studiów pierwszego stopnia  po 

drugim oraz studenci studiów drugiego stopnia po pierwszym roku studiów.  

2. Student występuje z podaniem do Dziekana o przyznanie IPSiPN co najmniej miesiąc przed 

rozpoczęciem kolejnego semestru. Podanie o przydzielenie IPSiPN musi zawierać 
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uzasadnienie. Przed złożeniem podania w dziekanacie student prosi o adnotację – poparcie 

Kierownika Katedry, która firmuje studiowany przez studenta kierunek/specjalność.  

3. Dziekan przyznaje studentowi IPSiPN na jeden rok studiów, natomiast okresem 

rozliczeniowym jest semestr. Przyznanie i realizacja IPSiPN nie powinna stanowić 

podstawy do wydłużenia czasu trwania studiów.  

4. Student, który uzyskał zgodę na studia według IPSiPN, wraz z opiekunem naukowym 

przygotowuje  harmonogram i rozkład zajęć w ramach IPSiPN. Łączna liczba punktów 

ECTS w semestrze w ramach odbywanego IPSiPN nie może być mniejsza niż wymagana 

przez program odpowiedni dla danego kierunku studiów. 

5. Student może być decyzją Dziekana skierowany do kontynuowania studiów w trybie 

normalnym, jeśli: 

 nie złoży wymaganych dokumentów dotyczących podjęcia studiów w trybie 

indywidualnym w wyznaczonym terminie, 

 nie uzyskał rejestracji na kolejny semestr podczas realizacji IPSiPN, 

 opiekun naukowy stwierdzi niewłaściwą realizację harmonogramu i rozkładu zajęć w 

ramach IPSiPN, 

 student sam zrezygnuje z realizacji IPSiPN, zgłaszając rezygnację Dziekanowi. 

6. Informację o odbyciu przez studenta IPSiPN umieszcza się w suplemencie do dyplomu 

ukończenia studiów. 

 

Warunki i procedura przyznawania IPSiPN 

 

7. O IPSiPN ubiegać się mogą studenci osiągający bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 

w semestrze poprzedzającym decyzję o przyznaniu IPSiPN – co najmniej: 4,25), wybitnie 

uzdolnieni i aktywnie działający na rzecz Akademii (np. wyróżniający się członkowie Kół 

Naukowych, osoby organizujące konferencje naukowe, publikujące artykuły w 

czasopismach studenckich czy korzystające z wymiany międzynarodowej w ramach 

programu Erasmus), a zwłaszcza ci studenci, którzy chcą rozszerzyć zakres wiedzy ponad 

obowiązujący program studiów, łączą studia na różnych kierunkach, wydziałach bądź 

uczelniach (w tym zagranicznych) albo którzy ze względów naukowych, zawodowych lub 

innych chcą ukończyć studia w terminie wcześniejszym niż przewidziany planem studiów 

na danym kierunku.  

8. Dziekan (w jego imieniu odpowiedni Prodziekan ds. Studenckich) rozpatruje pisemne 

podanie studenta ubiegającego się o IPSiPN i zwraca się z prośbą do Kierownika Katedry, 

która firmuje kierunek/specjalność studenta, o zgłoszenie kandydatury opiekuna naukowego 

spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy, stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego i 

prowadzących zajęcia na danym kierunku studiów – który sprawować będzie pieczę nad 

studentem w okresie odbywania przez niego IPSiPN.  

8.1. Opiekun naukowy prowadzi ze studentem systematyczne konsultacje dotyczące 

realizacji IPSiPN. Zaleca się, aby był on jednocześnie promotorem jego pracy dyplomowej 

(licencjackiej lub magisterskiej).  

8.2. Kandydaturę opiekuna naukowego akceptuje Dziekan, co znajduje potwierdzenie w 

pisemnym zawiadomieniu (nominacji), które wystawione zostaje po zapoznaniu się 

Dziekana z harmonogramem i rozkładem zajęć IPSiPN (zob. Załącznik nr 2 – druk do 

pobrania w dziekanacie). 
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Roczny harmonogram i rozkład zajęć w ramach IPSiPN 

 

9. Opiekun naukowy, w porozumieniu z Kierownikiem Katedry, uwzględniając sugestie 

studenta, opracowuje roczny harmonogram i rozkład zajęć (z podziałem na semestr zimowy 

i semestr letni) w ramach IPSiPN [zob. Załącznik nr 1– druk do pobrania w dziekanacie].  

9.1. Harmonogram ten musi określać w sposób przejrzysty sekwencję oraz sposób 

uzyskiwania przez studenta poszczególnych zaliczeń, egzaminów i praktyk przewidzianych 

w programie studiów w trakcie odbywania studiów w trybie IPSiPN.  

9.2. W harmonogramie musi być ujęty sposób realizacji planu, uwzględniający m.in. 

możliwość zaliczania przez studenta wybranych przedmiotów w terminie wcześniejszym 

niż przewidziany planem studiów, w tym bez konieczności uczęszczania na zajęcia, jednak 

za zgodą osoby prowadzącej – o ilości i sposobie tak zaliczanych przedmiotów decyduje 

opiekun naukowy studenta. 

9.3. Harmonogram IPSiPN musi obejmować wszystkie przedmioty ogólne, podstawowe i 

kierunkowe przewidziane w obowiązujących programach kształcenia dla danego kierunku. 

Student w ramach IPSiPN musi uczestniczyć w zajęciach dotyczących przedmiotów 

kierunkowych i specjalistycznych (np. praktyczna znajomość języka kierunkowego na 

filologii; gramatyka opisowa oraz historia literatury – na filologii i filologii polskiej; główne 

systemy wychowawcze – na pedagogice itp.).  

9.4. W uzasadnionych przypadkach odbycie i zaliczenie przedmiotów kierunkowych przez 

studenta z IPSiPN może zostać przyśpieszone (np. część zajęć odbywa się w trybie 

konsultacyjnym lub metodą e-learningu).  

9.5. Harmonogram może uwzględnić zamianę niektórych przedmiotów (poza 

kierunkowymi) oraz zaliczanie przez studenta przedmiotów lub całych ich bloków na 

innym kierunku, wydziale lub uczelni (w tym zagranicznej). 

9.6. Jeżeli w ramach IPSiPN student zaliczy szybciej wszystkie wymagane przedmioty, to 

na wniosek opiekuna (promotora pracy) może wcześniej przystąpić do egzaminu 

dyplomowego. Termin obrony pracy i egzaminu dyplomowego oraz skład komisji 

egzaminacyjnej wyznacza Dziekan.  

9.7.  Jeżeli o IPSiPN ubiega się student, który przeniósł się na ATH z innej uczelni (w tym 

zagranicznej), to za zgodą opiekuna naukowego może się on ubiegać także o zaliczenie 

części przedmiotów zrealizowanych na tamtej uczelni, jeżeli ich zakres pokrywa się lub nie 

odbiega znacząco od programu studiów w ATH.  

9.8. Jeżeli program studiów obejmuje odbycie w danym semestrze praktyk – student musi 

je odbyć. Odbycie praktyki reguluje inny dokument. 

9.9. Zatwierdzone przez Dziekana dokumenty: oryginał harmonogramu IPSiPN oraz 

nominacja opiekuna naukowego przechowywane są w teczce osobowej studenta znajdującej 

się w dziekanacie; kopię harmonogramu otrzymują: student, opiekun naukowy i kierownik 

Katedry. 

10. Student, nie później niż miesiąc od uzyskania zgody Dziekana o przyznaniu IPSiPN, ma 

obowiązek dostarczyć do dziekanatu roczny harmonogram i rozkład zajęć z podpisami 

opiekuna naukowego i Kierownika Katedry. W przypadku niedopełnienia tego wymogu 

przez studenta Dziekan może cofnąć decyzję o przyznaniu mu IPSiPN. Wpisy do karty (wg 

wzoru: nazwa przedmiotu – punkty ECTS – liczba godzin – forma i sposób realizacji 

przedmiotu w ramach IPSiPN - nazwisko osoby prowadzącej zajęcia i potwierdzającej 

zaliczenie przedmiotu/podpis [zob. Załącznik nr 1] stanowić będą podstawę do wypełnienia 

semestralnej karty okresowych osiągnięć studenta i indeksu oraz do zaliczenia danego 

semestru i wpisu na kolejny. 
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DOKUMENTY ZWIĄZANE Z INSTRUKCJĄ 

Uchwały Senatu ATH nr 1070/04/V/2015 z 21 IV 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie 

studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Roczny harmonogram i rozkład zajęć w ramach IPSiPN – wzór. 

2. Nominacja opiekuna naukowego przez Dziekana – wzór. 
 

http://polka.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2015/02/Prezentacja-WHS-16.02.2015.pdf


        

 

 

5 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Załączniki do Instrukcji Dziekana w sprawie przyznawania studentom IPSiPN 

 

Roczny harmonogram i rozkład zajęć w ramach IPSiPN – wzór: 

 

Imię i nazwisko studenta….. 

Kierunek, semestr, rok studiów……. 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin (wg 

programu) 

Forma i sposób 

realizacji 

przedmiotu  w 

ramach „ITS” 

Nazwisko prowadzącego 

zajęcia (potwierdzenie 

zaliczenia przedmiotu w 

ramach „ITS”) 

Uwagi 

1.       

2.       

 

Imię i nazwisko/podpis opiekuna naukowego……………………………………….. 

Podpis (pieczęć) Kierownika Katedry……………………………………………………… 

Data ostatecznego zatwierdzenia harmonogramu przez Dziekana…………………………. 

Podpis (pieczęć) Dziekana WH-S ATH…………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 

Nominacja opiekuna naukowego przez Dziekana – wzór: 

 

Sz. Panie/Pani….. 

Po zapoznaniu się z przedstawionym rocznym harmonogramem i rozkładem zajęć w ramach 

IPSiPN dla Pana/Pani ……………………………. oraz działając zgodnie z obowiązującą 

Instrukcją Dziekana WH-S ATH z dnia 28 września 2012 r.  w sprawie zasad odbywania 

studiów według indywidualnego planu studiów i programu nauczania (IPSiPN) przez 

studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego wyrażam zgodę na taki tryb studiów i 

wyznaczam Pana/Panią na opiekuna naukowego Pani/Pana…………………………….. .  

Jednocześnie zobowiązuję Pana/Panią do odbywania systematycznych konsultacji ze 

studentem/studentką oraz informowania o ewentualnych nieprawidłowościach w realizacji 

IPSiPN, co niezwłocznie powinno być zgłoszone na piśmie do Dziekana WH-S ATH. 

 Łączę wyrazy szacunku!   

 

 

 Dziekan (Prodziekan ds. studenckich) WH-S ATH 
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