Załącznik nr 1 do Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Regulamin Indywidualnego Programu Studiów
na I Wydziale Lekarskim
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

§1
Zgodnie z zapisem § 12 ust. 1 pkt. 6) Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
student ma prawo do studiowania według Indywidualnego Programu Studiów, zwanego dalej
Indywidualnym Programem.
§2
Celem Indywidualnego Programu Studiów jest wspieranie rozwoju osobowości, talentu i wiedzy
wybitnie uzdolnionych studentów zaangażowanych w działalność naukową. Indywidualny Program
Studiów przyznawany jest studentom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce aby umożliwić im udział
w pracach zespołów naukowo-badawczych.
§3
Aby ubiegać się o Indywidualny Program Studiów student musi spełniać wszystkie wymienione niżej
warunki:
a) ukończony 2 rok studiów
b) średnia ocen z poprzedzającego roku akademickiego co najmniej 4,25
c) udokumentowane znaczące osiągnięcia naukowe (publikacje z listy ministerialnej A lub B)
d) aktywna działalność w pracach studenckiego kola naukowego działającego przy Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym.
§4
Student realizuje Indywidualny Programu Studiów pod kierunkiem Opiekuna Naukowego, którym jest
samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.
§5
Wniosek o przyznanie Indyw idualnego P rogram u S tudiów wraz z uzasadnieniem student składa do
Dziekana na co najmniej 4 tygodnie przez rozpoczęciem roku akademickiego. Do wniosku należy dołączyć
projekt Indywidualnego Programu Studiów, opinię Opiekuna Naukowego, opinię Opiekuna Studenckiego
Koła Naukowego, w którym działa kandydat oraz wykaz osiągnięć naukowych studenta.
§6
Student wraz z Opiekunem Naukowym przygotowuje projekt Indywidualnego Programu Studiów
obejmujący okres jednego roku akademickiego, który przedstawia wraz z wnioskiem do akceptacji Dziekana.
Projekt Programu powinien zawierać wykaz wszystkich zajęć, w których student będzie uczestniczył w celu
realizacji założonych efektów kształcenia, szczegółowy opis modyfikacji formy odrabiania zajęć oraz
sposoby i terminy zaliczenia przedmiotów przewidzianych dla danego roku akademickiego.
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§7

Decyzję o przyznaniu Indywidualnego Programu Studiów podejmuje Dziekan.

§8
Opiekun Naukowy ponosi merytoryczną odpowiedzialność za Program, nadzoruje realizację jego
przebiegu i postępów w nauce studenta. Opiekun Naukowy studenta składa Dziekanowi 2 razy w roku
raport z przebiegu Programu.
§9
Student, któremu przyznano Indywidualny Program Studiów ma w szczególności prawo do:
a) Odbywania zajęć wg indywidualnego harmonogramu
b) Odbywania zaj ęć poza ustalonymi grupami ćwiczeniowymi pod opieką doświadczonego pracownika
naukowo-dydaktycznego po uzyskaniu zgody kierownika danej jednostki dydaktycznej
c) Przystępowania do zaliczeń w indywidualnie ustalonych terminach uzgodnionych z Kierownikiem
jednostki dydaktycznej.
d) Przystępowania do egzaminów w indywidualnie ustalonych terminach uzgodnionych z Kierownikiem
danej jednostki dydaktycznej po uzyskaniu zgody Dziekana.

§10
Indyw idualny Program Studiów przyznawany jest na okres jednego roku akademickiego.

§11
Dziekan m oże cofnąć decyzję przyznającą studentowi prawo studiowania w ramach Indywidualnego
Programu Studiów, w przypadku istotnego odstępstw a w realizacji przygotowanego
Indyw idualnego Program u Studiów, nieprzestrzegania podstawowych obowiązków wynikających ze
Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego oraz niniejszego Regulaminu.
§12
Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Studenckich i K ształcenia
W arszaw skiego U niw ersytetu Medycznego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
§13
Studia realizowane według Indywidualnego Programu Studiów nie zmniejszają przewidzianego
programem wymiaru godzin dydaktycznych ani nie mogą prowadzić do wcześniejszego ukończenia
studiów.
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