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1. Zasady studiów według indywidualnego planu studiów i indywidualnego programu 

kształcenia na Politechnice Gdańskiej określa Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej (§ 17). W poniższych punktach określono 

szczegółowe zasady na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.  

 

2. Student może studiować według indywidualnego planu studiów bądź indywidualnego 

programu kształcenia na zasadach określonych przez dziekana.  

Indywidualny plan studiów jest indywidualnym harmonogramem realizacji przedmiotów 

ujętych w programie kształcenia, dostosowanym do bieżącej sytuacji studenta.  

Indywidualny program kształcenia jest programem kształcenia zapewniającym 

indywidualny dobór przedmiotów i harmonogram ich realizacji, dostosowany do 

zainteresowań naukowych studenta.  

 

3. Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie zgodnie z indywidualnym planem studiów 

studentom, którzy:  
1) odbywają część studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych,  

2) studiują na więcej niż jednym kierunku studiów,  

3) są osobami niepełnosprawnymi o określonym stopniu i charakterze niepełnosprawności,  

4) powtarzają semestr i mają możliwość realizowania przedmiotów z semestru wyższego,  

5) powracają z urlopu dziekańskiego, wznawiają studia, przenoszą się z innej uczelni,  

6) nie mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnie z planem studiów ze względu na stan zdrowia, 

potwierdzony dokumentacją medyczną,  

7) uprawiają sport i mają osiągnięcia na szczeblu krajowym i wyższym,  

8) działają w organizacjach studenckich na szczeblu uczelnianym i wyższym.  

 

4. Dziekan może wyrazić zgodę na studia według indywidualnego programu kształcenia 

studentom, którzy:  
1) zaliczyli co najmniej pierwszy semestr,  

2) nie posiadają długu punktowego, 

3) posiadają średnią ocenę z dotychczasowego przebiegu studiów co najmniej 4,0, 

4) uzyskali zgodę opiekuna naukowego (którym może być doktor, doktor habilitowany lub 

profesor) na sprawowanie opieki merytorycznej i organizacyjnej nad indywidualnym 

programem kształcenia. 
 

5. Dziekan może również wyrazić zgodę na studia według indywidualnego programu 

kształcenia studentom, którzy chcą studiować w ramach indywidualnych studiów 

międzyobszarowych, obejmujących co najmniej dwa obszary kształcenia, a program tych 

studiów został określony w ten sposób, że umożliwia uzyskanie dyplomu na co najmniej 

jednym kierunku studiów; dokumentacja studenta jest prowadzona na wydziale, który ma 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze wiedzy związanym 

z wybranym przez studenta kierunkiem studiów, na którym student będzie uzyskiwał 

dyplom.  
 

6. Opiekun naukowy studenta, przy współudziale zainteresowanego studenta, formułuje 

indywidualny program kształcenia na cały pozostały okres studiów oraz określa 

przedmioty na dwa kolejne semestry. Po zakończeniu dwóch semestrów indywidualny 

program kształcenia może być przedłużony na kolejne dwa semestry po spełnieniu 

warunków jak w pkt. 4. 
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7. Dobór przedmiotów w indywidualnym programie kształcenia następuje z zachowaniem 

ustalonych dla danego kierunku efektów kształcenia, a dla indywidualnych studiów 

międzyobszarowych z zachowaniem efektów kształcenia w co najmniej dwóch obszarach 

kształcenia.  
 

8. W indywidualnym programie kształcenia może się znaleźć każdy z przedmiotów 

prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, a także mogą to być 

przedmioty prowadzone na innych wydziałach i uczelniach. Na użytek indywidualnego 

programu kształcenia mogą być również tworzone nowe przedmioty. W przypadku 

nowych przedmiotów do podania należy dołączyć kartę przedmiotu i zgodę nauczyciela 

na prowadzenie tego przedmiotu w ramach konsultacji, bez włączenia czasu zajęć do 

realizowanego pensum. 

 

9. Student studiujący zgodnie z indywidualnym programem kształcenia zostaje przypisany 

do specjalności najbliższej tworzonemu programowi.  

 

10. Przedmioty wybrane na każdy rok akademicki powinny pozwolić na uzyskanie 60 

punktów ECTS. Liczba egzaminów po każdym semestrze powinna odpowiadać liczbie 

egzaminów po tym samym semestrze na specjalności studenta.  
 

11. W przypadku nieprzedłużenia indywidualnego programu kształcenia zgodnie z pkt. 6 

lub rezygnacji przez studenta z indywidualnego programu kształcenia, student wraca do 

podstawowego programu kształcenia. Student nie musi w takiej sytuacji zaliczać 

przedmiotów, których nie było w jego programie na zaliczonych semestrach.  
 

12. Studentów realizujących indywidualny plan studiów lub indywidualny program 

kształcenia obowiązuje regulamin studiów z uwzględnieniem terminów określonych w ich 

planie studiów.  

 


