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Załącznik do Uchwały Senatu nr 12/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

REGULAMIN INDYWIDUALNEGO PLANU NAUCZANIA
W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJA W SPORCIE
(na pierwszym i drugim stopniu kształcenia)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Indywidualny Plan Nauczania zwany dalej IPN może być przyznawany studentowi, który:
a) jest członkiem kadry narodowej;
b) reprezentuje najwyższy poziom sportowy w Polsce i za granicą;
c) jest piłkarzem ekstraklasy i I ligi oraz w indywidualnych przypadkach
d) jest zawodnikom lig niższych;
e) osiąga wybitne wyniki w nauce;
f) czynnie uprawia sport oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
§2
1. Indywidualny Plan Nauczania (IPN) jest przyznawany na rok akademicki i co roku
musi być przedłużany na kolejny rok akademicki.
2. Status IPN przyznawany jest na wniosek studenta przez Dyrektora Instytutu.
3. Student, aby otrzymać status IPN musi złożyć stosowne podanie przez uczelniany
system podań.
4. Od decyzji Dyrektora Instytutu przysługuje odwołanie do Prorektora ds. dydaktyki
i studentów (I instancja) oraz Rektora (II instancja). Decyzja Rektora jest ostateczna.
5. Status IPN zostaje oznaczony na indywidualnym koncie studenta na platformie
zaliczeniowej.
6. Status IPN obowiązuje każdego studenta, który został przyjęty na semstr wyższy niż
pierwszy.
§3
Student studiujący według przyznanego statusu IPN ma prawo do:
1. Zaliczeń i egzaminów w terminach określonych przez harmonogram sesji
zaliczeniowej i egzaminacyjnej lub w terminach indywidualnych uzgadnianych z
Dyrektorem Instytutu lub osobami upoważnionymi. Wyłączenie zgody na przyznawanie
indywidualnych terminów zaliczeń następuje w trakcie trwania sesji zaliczeniowej. W
tym czasie studenci studiujący w oparciu o status IPN mogą przystąpić do zaliczeń
tylko zgodnie z harmonogramem sesji.
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2. Wyboru grupy studenckiej (na zajęcia grupy której będzie uczęszczał) oraz miejsca
studiowania (Instytutu). Wybór grupy oraz miejsca studiowania musi nastąpić przed
rozpoczęciem roku akademickiego.
3. Realizowania programu w zakresie przedmiotów praktycznych, a także ich zaliczanie
w ośrodkach sportowych i edukacyjnych poza Uczelnią, po uzyskaniu zgody Dyrektora
Instytutu.
4. Indywidualnego ustalenia liczby i terminów przedmiotów zaliczonych w danym roku
akademickim w porozumieniu i za zgodą Dyrektora Instytutu.
5. Skrócenia studiów do minimum trzech semestrów w przypadku studiów pierwszego
stopnia oraz dwóch semestrów w przypadku studiów drugiego stopnia a także
przedłużania czasu realizowanego programu studiów. W takim przypadku
indywidualny program studiów ustalany jest w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu
i Administratorem Platformy.
§4
Student studiujący według przyznanego statusu IPN ma obowiązek:
1. Realizowania toku studiów zgodnie z obowiązującym programem z zastrzeżeniem
punku 4 i 5 w § 3
2. Konsultacji w sprawie toku i przebiegu swoich studiów z Dyrektorem Instytutu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§5
1. Szczegółowa interpretacja zapisów niniejszego regulaminu przysługuje Dyrektorom
Instytutów.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają stosownej uchwały Senatu
Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie w formie pisemnej.
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