Załącznik nr 2 do Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Regulamin Studiowania wg Indywidualnego Programu Studiów
na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
oraz Oddziałem Fizjoterapii

§ 1.
1. Na podstawie § 8 Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego student ma
prawo do studiowania według indywidualnego programu studiów (IPS).

§ 2.
2. IPS polega na modyfikacji programu studiów w celu umożliwienia studentowi pogłę
biania wiedzy oraz zapewnienia swobodnego udziału w pracach zespołów naukowobadawczych.

§ 3.
3. O IPS może ubiegać się student spełniający łącznie poniższe warunki:
a. ukończył 2 rok studiów
b. uzyskał średnią ocen z egzaminów z dotychczasowego toku studiów co najmniej 4.0
c. posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe
d. posiada udokumentowaną działalność w pracach Studenckiego Koła Naukowego - pisem
na opinia opiekuna koła

§ 4.
1. Student ubiegający się o IPS składa w dziekanacie podanie o przyznanie IPS wraz z uzasad
nieniem, na co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego, na którym IPS
ma obowiązywać.
2. Zgodę na IPS wyraża dziekan na wniosek studenta.
3. IPS może być realizowany na studiach niestacjonarnych pod warunkiem, że student
wniesie opłatę za studia nie mniejszą niż kwota równa opłacie za studia realizowane
zgodnie z obowiązującym planem studiów.

§ 5.
1. W przypadku wyrażenia zgody na IPS dziekan wyznacza spośród nauczycieli akademickich
opiekuna naukowego studenta. Opiekunem naukowym może być wyłącznie pracownik nau
kowo -dydaktyczny, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

2. Obowiązkiem opiekuna jest sprawowanie merytorycznej opieki nad właściwą realizacją planu
i programu studiów.
3.

Student wraz z opiekunem naukowym przygotowuje projekt IPS do akceptacji dziekana.

4. Projekt IPS powinien uwzględniać indywidualne zainteresowania studenta oraz jego predys
pozycje do pracy samodzielnej oraz zawierać :
a. wykaz zajęć, w których student będzie uczestniczył w celu realizacji założonych efek
tów kształcenia,
b. opis formy odrabiania zajęć i sposób zaliczania przedmiotów przewidzianych dla da
nego roku akademickiego
5. W uzasadnionych okolicznościach, w szczególności spowodowanych przypadkami losowymi,
dziekan może dokonać zmiany opiekuna dydaktycznego. Zmiana ta następuje z urzędu w
przypadku rezygnacji nauczyciela z funkcji opiekuna.

§ 6.
1. Dziekan może skierować studenta do kontynuowania studiów na zasadach ogólnych,
w przypadku:
a. gdy student nienależycie realizuje IPS,
b. na wniosek opiekuna dydaktycznego skierowany do dziekana, z podaniem uzasadnie
nia merytorycznego,
c. na wniosek studenta - bez podania przyczyny.
2. Konsekwencją rezygnacji jest zaliczenie wszystkich rozpoczętych kursów oraz nadrobienie
ewentualnych zaległości wynikających ze standardowego programu i planu studiów.

§ 7.
1. Do osób odpowiedzialnych za wykonanie działań objętych niniejszym regulaminem należą:
a. Dziekan - wyraża zgodę na IPS, wyznacza spośród nauczycieli akademickich opieku
na naukowego studenta, dokonuje ewentualnych korekt IPS, podejmuje decyzje w in
dywidualnych przypadkach we wszystkich sytuacjach dotyczących realizacji lub
zmian w przebiegu IPS,
b. Opiekun naukowy studenta - opracowanie IPS oraz sprawowanie merytorycznej opie
ki nad właściwą realizacją planu indywidualnego programu studiów.

§ 8.
IPS nie może naruszać kwalifikacji ani ograniczać kompetencji absolwenta, wynikających
z opisu sylwetki absolwenta danego kierunku.

§ 9.

Studia wg IPS nie mogą prowadzić do wcześniejszego ukończenia studiów.
§10
1. O Indywidualny Program Studiów - Advanced może ubiegać się student Oddziału Nau
czania w Języku Angielskim spełniający łącznie następujące warunki:
a.

ukończył pre-med college w języku angielskim

b.

uzyskał tytuł co najmniej Bachelor of Science

c.

zrealizował co najmniej 1200 godzin przedmiotów przedmedycznych, w tym

obowiązkowo biologię, chemię ogólną, chemię organiczną, fizykę lub matematykę
d.

posiada certyfikat zdania egzaminu MCAT, GAMSAT, UKCAT lub równo

ważny
2. Do studentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim ubiegających się o Indywidualny
Program Studiów - Advanced nie stosuje się przepisów paragrafu 3 i 9.

