Załącznik nr 5 do Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Regulamin Indywidualnego Programu Studiów
na Wydziale Farmaceutycznym WUM
I. Uwagi ogólne
1. Studia indywidualne na Wydziale Farmaceutycznym w Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym (WUM) są realizowane w formie tzw. Indywidualnego Programu
Studiów.
2. Indywidualny Program Studiów jest formą kształcenia opartą na poszerzonym
programie wybranego przedmiotu z nauk farmaceutycznych i medycznych.
3. Studia indywidualne powinny zaspokajać dążenia studentów pragnących zdobywać
obszerniejszą wiedzę w wybranej przez siebie specjalności oraz przygotowywać ich
do pracy naukowo-dydaktycznej.
II. Organizacja i program studiów
1. Zgody na Indywidualny Program Studiów udziela Dziekan na wniosek
zainteresowanego studenta.
2. Indywidualny Program Studiów może być realizowany począwszy od trzeciego roku
studiów, chyba, że Dziekan zdecyduje inaczej.
3. Indywidualny Program Studiów obejmuje obok zajęć przewidzianych w programach
studiów zajęcia dodatkowe, zmierzające do:
a) rozszerzenia zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych
w wybranej specjalności,
b) zapoznania się z podstawowymi elementami metodyki badań naukowych
i przygotowania pedagogicznego.
4. Realizacja programu studiów następuje przez włączenie studenta w tok działalności
naukowo-badawczej i dydaktycznej danej jednostki organizacyjnej WUM,
uczestnictwo w szkoleniach zorganizowanych przez uczelnię, a także działalność
w Studenckim Towarzystwie Naukowym.
5. Każdy student na okres Indywidualnego Programu Studiów, w porozumieniu
z kierownikiem danej jednostki organizacyjnej WUM wybiera opiekuna naukowego
spośród nauczycieli akademickich, reprezentujących przedmiot wybrany przez
studenta. Opiekun naukowy powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
Opiekun naukowy nie może mieć pod swoją opieką więcej niż 2 studentów
indywidualnych.
6. Opiekun naukowy w porozumieniu ze studentem opracowuje szczegółowy
semestralny program zajęć oraz pełni funkcję kontrolną i doradczą w jego realizacji.
7. Studentowi realizującemu Indywidualny Program Studiów zagwarantowane jest
prawo do uczęszczania na ćwiczenia z dowolną grupą studencką w dowolnym
terminie po uzgodnieniu z kierownikiem danej jednostki lub kierownikiem
dydaktycznym.
8. Studenci w trakcie realizacji Indywidualnego Programu Studiów powinni mieć
możliwość dokonywania zaliczeń i składania egzaminów w terminach uzgodnionych
z egzaminującymi (niekoniecznie w okresie sesji egzaminacyjnych, ale też nie później
niż w czasie określonym przez program studiów).

9. Zaliczenie studiów indywidualnych odbywa się corocznie, przed rozpoczęciem
nowego roku akademickiego. W oparciu o przedstawioną przez studenta
dokumentację (sprawozdanie z dotychczasowych badań, publikację naukową lub
dokument potwierdzający czynny udział w konferencji naukowej) oraz opinię jego
opiekuna naukowego, zaliczenia dokonuje Dziekan.
10. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Indywidualnego Programu
Studiów wraz z opinią, podpisaną przez Dziekana i opiekuna studenta.
11. W uzasadnionych przypadkach opiekun naukowy może wystąpić do Dziekana
o pozbawienie studenta możliwości kontynuowania studiów w ramach
Indywidualnego Programu Studiów.
III. Rekrutacja
1. Każdy student ubiegający się o Indywidualny Program Studiów zobowiązany jest do
przygotowania listu motywacyjnego, w którym argumentuje aplikację na
Indywidualny Program Studiów i złożenia go do końca czerwca roku akademickiego
poprzedzającego realizację Indywidualnego Programu Studiów.
2. W ocenie listu motywacyjnego uwzględnia się:
- aktywną działalność w kole naukowym zaopiniowaną przez opiekuna koła,
- publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych,
- czynny udział studenta w konferencjach naukowych,
- dobre wyniki studenta w nauce (średnia powyżej 4,2 z ocen z egzaminów),
- plan projektu badawczego.
3. Kwalifikacji na Indywidualny Program Studiów dokonuje Dziekan Wydziału, który
uwzględnia wymienione powyżej wymagania wobec kandydata, opinię kierownika
danej jednostki w sprawie możliwości prowadzenia Indywidualnego Programu
Studiów oraz zgodę opiekuna.
4. Zakwalifikowanie kandydata powinno nastąpić przed pierwszym października roku
rozpoczęcia Indywidualnego Programu Studiów.

