
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2013 Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM  

Strona 1 z 2 

Definicja:  

Indywidualny Tok Studiów – przyznawany najlepszym studentom, którzy: 

• w ustawowym czasie trwania studiów chcą osiągnąć znacznie więcej 

• chcą wcześniej ukończyć zajęcia na danym kierunku, wcześniej rozpocząć pisanie pracy 

licencjackiej, magisterskiej 

• uczestniczą w działalności naukowej (potwierdzenie udziału w kole, projekcie naukowo-

badawczym przez kierownika) 

• uzyskali stypendium lub staż zagraniczny w trakcie roku akademickiego (np. Erasmus, 

praktyki zawodowe – szczególne przypadki!!!) 

 

 

Regulamin kształcenia w ramach Indywidualnego Toku Studiów  

na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

§1 

O Indywidualny Tok Studiów (ITS) może ubiegać się student po zaliczeniu pierwszego roku studiów 

pierwszego stopnia, a także student studiów drugiego stopnia. 

§2 

Odpowiedni Prodziekan może udzielić studentowi zgodę na ITS, jeżeli jego średnia ocen z egzaminów w 

roku akademickim poprzedzającym rok, na jaki student ubiega się o ITS, jest niemniejsza, niż 4,0, oraz: 

a) zaangażowany jest on w pracę naukową;  

b) lub/i uzyskał on w trakcie roku akademickiego stypendium lub staż zagraniczny. 

§3 

1. Wniosek o przyznanie ITS student składa do Prodziekana za pośrednictwem dziekanatu swojego 

kierunku najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

2. W szczególnych przypadkach wniosek może być złożony w późniejszym terminie, niezwłocznie po 

zaistnieniu przesłanki do przyznania ITS. 

§4 

W ciągu dwóch tygodni od doręczenia zgody na ITS, student przygotowuje  harmonogram studiów na 

dany rok akademicki, propozycję opiekuna, które akceptuje Prodziekan. 

§5 

Harmonogram o którym mowa w paragrafie poprzedzającym zawiera w szczególności: 
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1. Szczegółowy plan zaliczeń i egzaminów w danym roku akademickim. 

2. Wykaz zajęć w jakich uczestniczył będzie student w celu realizacji wszystkich założonych efektów 

kształcenia. 

 

§6 

Student, któremu przyznano ITS ma prawo do: 

a) modyfikacji formy oraz terminów zaliczeń i egzaminów, w uzgodnieniu z odpowiednią jednostką 

naukowo –dydaktyczną;  

b) zaliczenia w uzgodnionej z prowadzącym formie, materiału z zajęć w których 

z usprawiedliwionych powodów nie jest w stanie uczestniczyć. 

c) udziału w zajęciach niewchodzących w zakres aktualnego etapu studiów, z możliwością ich 

zaliczenia, zgodnie z limitami zawartymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. 

d) rozszerzonego programu edukacyjnego z wybranego przedmiotu pod kierunkiem nauczyciela 

akademickiego prowadzącego takie zajęcia. 

§7 

ITS rozpoczyna się wraz z początkiem roku akademickiego na jaki został przyznany lub dniem decyzji 

Prodziekana. 

§8 

Prodziekan może cofnąć decyzję przyznającą studentowi prawo studiowania w ramach ITS, w przypadku 

nieprzestrzegania podstawowych obowiązków studenta wynikających ze Statutu, a także Regulaminu 

Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

§9 

Od decyzji Prodziekana studentowi przysługuje odwołanie do Dziekana Wydziału, a od decyzji Dziekana 

do Prorektora ds. dydaktyczno-wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

§10 

Studia według Indywidualnego Toku Studiów mogą prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia 

studiów. 

§11 

Powyższy Regulamin obowiązuje w kadencji 2012-2016. 

 

 

 

 

 


