Indywidualny Program Studiów oraz Indywidualny Plan Studiów
O sposobach indywidualizacji studiów informuje „Regulamin studiów UJ” w rozdziale V, §§ 24 i 25.
Student w swoim podaniu musi przede wszystkim określić, czy występuje o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów, czy też Indywidualnego Planu Studiów, a następnie określić szczegóły jednego
bądź drugiego w zależności od swojego wyboru.
● Indywidualny Program Studiów oznacza, że zamiast niektórych przedmiotów przewidzianych w
obowiązującym na danym kierunku programie studiów student realizuje inne przedmioty. W takim
przypadku w podaniu należy podać przedmioty (nazwa, pełen kod, liczba godzin, liczba punktów
ECTS, forma zaliczenia), których student nie będzie realizować, w zestawieniu z odpowiadającymi
im przedmiotami (tak samo określonymi), które zrealizuje w zamian. Na przykład:
Przedmioty zastępowane
(Zamiast poniższych przedmiotów…)
Wprowadzenie do islamu
WF.IO-L-ARA-1-18A, 30 h, 3 ECTS, egz.
…
Łącznie godzin:
punktów ECTS:

Przedmioty zastępcze
(… zrealizuję następujące przedmioty)
Kultura Japonii
WF.IO-L-JAP-1-19AB, 30+30 h, 2+3 ECTS, zal.+egz.
…
Łącznie godzin:
punktów ECTS:

Wskazać należy również opiekuna naukowego (co najmniej ze stopniem doktora), który zaakceptuje tak zmieniony program i potwierdzi to swoim podpisem. W podaniu nie ma potrzeby wymieniania przedmiotów, których zmiany nie dotyczą (tzn. takich, które realizowane są zgodnie z obowiązującym na danym kierunku programem studiów).
● Indywidualny Plan Studiów oznacza, że student realizuje wszystkie przedmioty przewidziane w
programie studiów, ale kolejność, terminy, warunki bądź sposób ich zaliczania są częściowo inne
niż przewidziane w sylabusach. W takim przypadku w podaniu należy podać przedmioty, których
indywidualizacja dotyczy (nazwa, pełen kod, liczba godzin, liczba punktów ECTS, forma zaliczenia), oraz wszelkie zmiany w sposobie ich zaliczania – wraz z podpisami koordynatorów poszczególnych przedmiotów, którzy wyrazili na to zgodę. Na przykład:
Przedmiot
Wprowadzenie do islamu
WF.IO-L-ARA-1-18A, 30 h, 3 ECTS, egz.
…

Indywidualny sposób zaliczenia
zwolnienie z obecności na zajęciach
w zamian za pracę semestralną; egzamin końcowy bez zmian
…

Podpis koordynatora

W podaniu nie ma potrzeby wskazywania przedmiotów, których zmiany nie dotyczą.
Oba typy indywidualizacji studiów przyznawane są na rok akademicki, z wyjątkiem przedmiotów,
które trwają tylko jeden semestr.

