SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STUDIOWANIA
WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW
NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Studia inżynierskie (pierwszego stopnia)
i studia magisterskie (drugiego stopnia)

§1

1. Niniejsze szczegółowe warunki studiowania według indywidualnego programu
studiów są uzupełnieniem „Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
wyższych na Politechnice Gdańskiej” (zgodnie z §16 ust. 2 pkt 1).
2. Określenia:
• Regulamin studiów - „Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
wyższych na Politechnice Gdańskiej” (Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej
nr 351/2016/XXIII z dnia 16.03.2016),
• opiekun - uprawniony nauczyciel akademicki powołany przez dziekana do
sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej nad studentem realizującym
indywidualny program studiów.

§2

1. Studia z indywidualnym programem studiów umożliwiają dobór treści i form
kształcenia dostosowanych do zainteresowań naukowych studenta oraz zapewniają
indywidualną opiekę dydaktyczno-naukową.
2. Dziekan może wyrazić zgodę na studia z indywidualnym programem studiów
studentom, którzy mają zaliczony co najmniej drugi semestr studiów pierwszego
stopnia lub pierwszy semestr studiów drugiego stopnia bez długu punktowego oraz
uzyskali średnią ważoną ocen na danym stopniu studiów (wyznaczoną zgodnie z
§15 ust. 8 Regulaminu studiów) przynajmniej 4,0.
3. Zgoda na indywidualny program studiów dotyczy jednego semestru.
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4. Wniosek dotyczący indywidualnego programu studiów przygotowuje student wraz
z powołanym przez dziekana opiekunem.
5. Opiekunem studenta realizującego indywidualny program studiów może być
nauczyciel akademicki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki
Gdańskiej ze stopniem co najmniej doktora.
6. Wniosek dotyczący indywidualnego programu studiów należy złożyć do
dziekanatu przynajmniej jeden tydzień przed rozpoczęciem semestru, którego
wniosek dotyczy. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy wykaz przedmiotów,
liczbę godzin, punktację ECTS i sposób zaliczania poszczególnych przedmiotów.
7. Indywidualny programu studiów może zawierać również przedmioty prowadzone
na innych wydziałach Politechniki Gdańskiej. W takim wypadku student jest
zobowiązany do załączenia kart przedmiotów oraz zgody jednostki, która te
zajęcia prowadzi, na uczestniczenie studenta w zajęciach z tego przedmiotu.
8. Student, któremu przyznano indywidualny program studiów, zobowiązany jest do
zgłoszenia się do prowadzących poszczególne przedmioty w terminie do dwóch
tygodni od rozpoczęcia danego semestru celem ustalenia indywidualnego sposobu
zaliczania.

§3

1. Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem uchwalenia przez Radę Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
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