Uchwała Nr 65/2014 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie
z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie przepisów wykonawczych do Regulaminu Studiów
(Regulamin Studiów (RS) – Uchwała Senatu UMCS Nr XXII-39.3/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Uchwała Nr
XXIII-7.12/13 Senatu UMCS z dnia 24 kwietnia 2013)
§1
Na podstawie Regulaminu Studiów § 5, ust. 1. Rada Wydziału ustala szczegółowe zasady odbywania studiów
w trybie indywidualnym:
1. Indywidualny plan studiów i program kształcenia (IPSiPK) umożliwia rozszerzenie oferty dydaktycznej
o zajęcia, które nie są realizowane na macierzystym kierunku.
2. Student może ubiegać się o IPSiPK od II roku studiów pierwszego stopnia; od drugiego semestru I
roku studiów drugiego stopnia.
3. IPSiPK obejmuje cały plan studiów i program kształcenia, który jest przewidziany dla trybu zwykłego z
wyłączeniem już zaliczonych przez studenta semestrów.
4. Minimalna średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów uprawniająca do ubiegania się o IPSiPK
— 4,5 (dotyczy wszystkich kierunków studiów prowadzonych na WFiS). W odpowiednio
uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może uwzględnić niższą średnią, biorąc pod uwagę
szczególne osiągnięcia naukowe studenta.
5. IPSiPK powinien obejmować łącznie nie mniejszą liczbę punktów ECTS, niż przyjęta w standardowym
programie kształcenia dla danego kierunku prowadzonego na WFiS. W skali całego cyklu kształcenia
minimalna liczba punktów ECTS może być powiększona o 30 punktów. W przypadku większej liczby
dodatkowych punktów ECTS student zobowiązany jest do uiszczenia odpłatności zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami.
6. Student ubiegający się o realizację IPSiPK składa do Dziekana podanie o wyrażenie zgody. W
uzasadnieniu podania student określa profil swoich zainteresowań, co stanowi podstawę do
opracowania dodatkowych efektów kształcenia oraz indywidualnego planu i programu kształcenia. Do
podania powinna być dołączona wyrażona na piśmie zgoda pracownika naukowego na podjęcie
obowiązków wynikających z pełnienia funkcji opiekuna.
7. Student ubiegający się o IPSiPK, w zależności od kierunku macierzystego, wybiera opiekuna
naukowego spośród pracowników naukowo-dydaktycznych IF lub IS.
8. Indywidualny plan i program kształcenia obejmuje:
a) wszystkie zajęcia obligatoryjne realizowane na kierunku macierzystym oraz zajęcia, które są
wybierane w ramach bloków zajęć do wyboru, specjalności lub specjalizacji.
b) dodatkowe wybrane zajęcia, zgodne z profilem zainteresowań studenta, które są realizowane na
innych kierunkach WFiS, lub na innych Wydziałach UMCS, innych uczelniach krajowych lub
zagranicznych
c) opcjonalnie – wybrane zajęcia fakultatywne realizowane na kierunku macierzystym. Student nie
jest zobowiązany do uwzględnienia tego typu zajęć, jeżeli wymagana minimalna liczba punktów
ECTS jest możliwa do uzyskania przy zajęciach wymienionych w punkcie a) i b).
9. Na dodatkowe wybrane zajęcia realizowane poza kierunkiem macierzystym powinny składać się
przynajmniej trzy, w tym przynajmniej dwa muszą bezpośrednio wiązać się tematycznie z określonym
profilem zainteresowań studenta.
10. Do obowiązków opiekuna należy:
a) wspólnie ze studentem opracować dodatkowe efekty kształcenia oraz indywidualny plan studiów
(czas trwania studiów; wykaz wszystkich przedmiotów z uwzględnieniem: semestru, wymiaru
godzin, punktów ECTS, formy zaliczenia, czasowego lub godzinowego wymiaru praktyk, jeżeli są
przewidziane w planie; informacja jakie przedmioty i gdzie będą realizowane poza kierunkiem
macierzystym) i program kształcenia (opis określonych dla danego kierunku studiów spójnych
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efektów kształcenia przy uwzględnieniu dodatkowych efektów kształcenia wynikających
z rozszerzonego programu kształcenia) oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do
osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów (przedmiotów) tego
procesu punktami ECTS.
b) przekazać do właściwego dziekanatu niezbędne informacje i dokumenty potrzebne do obsługi
administracyjnej studenta.
c) nadzorować realizację IPSiPK.
W celu opracowania IPSiPK student występuje z podaniem o zgodę na uczęszczanie na dodatkowe
wybrane zajęcia oraz ich zaliczenie do Dziekana, na którego Wydziale zajęcia te są w ofercie
dydaktycznej. Podanie powinno być zaopiniowane przez Dziekana kierunku macierzystego.
Opracowany IPSiPK powinien być zaopiniowany przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia.
Student, za pośrednictwem Dziekana, występuje z wnioskiem do Rady Wydziału Filozofii i Socjologii o
powołanie opiekuna naukowego oraz z wnioskiem o zatwierdzenie indywidualnego planu studiów i
programu kształcenia wraz z harmonogramem jego realizacji.
Wnioski powinny być zaakceptowane przez Radę Wydziału Filozofii i Socjologii nie później niż na
Radzie odbywającej się w listopadzie dla semestru zimowego i w marcu dla semestru letniego.
Student realizujący IPSiPK może ubiegać się o Indywidualną Organizację Studiów (IOS).
Zgoda Rady Wydziału Filozofii i Socjologii na IPSiPN nie zwalnia studenta od zaliczania przedmiotów i
zdawania egzaminów w terminach określonych przez Regulamin Studiów /§ 26/ oraz ustaloną przez
Rektora Organizację roku akademickiego. Student, składając wniosek do Rady Wydziału o
zatwierdzenie IPSiPK, może ubiegać się o przyznanie rocznego systemu zaliczania indywidualnego
programu kształcenia.

§2
Na podstawie Regulaminu Studiów § 8 ust. 4. Rada Wydziału ustala warunki przeniesienia ze studiów
stacjonarnych na niestacjonarne lub ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne:
1. W przypadku studenta WFiS UMCS, który ubiega się o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na
studia stacjonarne wymagana jest minimalna średnia ocen z toku studiów — 4,6.
2. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może odstąpić od uwzględnienia średniej ocen.

§3
Na podstawie Regulaminu Studiów § 20 ust. 2. pkt 3. Rada Wydziału wskazuje przedmioty, z których średnia
ocen brana jest do stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
1. Do stypendium Rektora dla najlepszych studentów brana jest średnia wszystkich ocen uzyskanych w
zaliczonych semestrach z przedmiotów kończących się egzaminem.

§4
Na podstawie Regulaminu Studiów § 20 ust. 2. pkt 6. Rada Wydziału wskazuje przedmioty, z których średnia
ocen brana jest do ustalenia wyniku studiów:
1. Do do ustalenia wyniku studiów brana jest średnia wszystkich ocen uzyskanych w zaliczonych
semestrach z przedmiotów kończących się egzaminem.

§5
Na podstawie Regulaminu Studiów § 22 ust. 4. Rada Wydziału ustala podstawę do obliczenia średniej ocen z
przebiegu studiówstacjonarne:
1. Podstawą do obliczenia średniej ocen z przebiegu studiów stanowią oceny z przedmiotów kończących
się egzaminem wpisane do indeksu i kart okresowych osiągnięć studenta.

§6
Na podstawie Regulaminu Studiów § 22 ust. 6. Rada Wydziału w oparciu o standardy Europejskiego Systemu
Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) ustala podstawę systemu punktowego uwzgledniając nakład pracy
studenta wyrażony w godzinach:
1. Na wszystkich kierunkach studiów realizowanych na WFiS 1 punkt ECTS odpowiada 30h nakładu
pracy studenta.

§7
Na podstawie Regulaminu Studiów § 24 ust. 1. Rada Wydziału określa zajęcia, w których udział jest
obligatoryjny:
1. Zajęciami obligatoryjnymi dla kierunków studiów prowadzonych na WFiS są zajęcia ujęte w planie
studiów łącznie z zajęciami realizowanymi w ramach wybranych przez studenta: bloków zajęć do
wyboru, specjalności lub specjalizacji.

§8
Na podstawie Regulaminu Studiów § 30 ust. 4. Rada Wydziału ustala wykaz przedmiotów, których
niezaliczenie uniemożliwia wpis warunkowy zajęcia:
1. Wpis warunkowy jest niemożliwy w przypadku przedmiotów, które są kontynuowane w następnym
semestrze — nie dotyczy zajęć z Wychowania fizycznego.

§9
Na podstawie Regulaminu Studiów § 33 ust. 1., ust. 6. Rada Wydziału ustala szczegółowe zasady dotyczące
zajęć seminaryjnych, pracy i egzaminu dyplomowego:
1. Na zajęcia seminaryjne student zapisuje się u osoby prowadzącej seminarium.
2. Limity miejsc określa Rada Instytutu kierunkowego.
3. Listę osób uprawnionych do prowadzenia seminariów zatwierdza Rada Wydziału na wniosek
Dyrektora Instytutu kierunkowego.
4. Tematy prac dyplomowych oraz termin i tryb ich ustalenia zatwierdza Rada Instytutu kierunkowego.
5. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana seminarium lub tematu pracy. Decyzję podejmuje

Rada Instytutu kierunkowego.
6. Liczba pytań na egzaminie dyplomowym nie może być mniejsza niż 3, z czego przynajmniej jedno
powinno dotyczyć pracy dyplomowej.
7. Skład komisji do przeprowadzania egzaminu dyplomowego oraz termin egzaminu zatwierdza Dziekan
na wniosek promotora.
Rada Wydziału Filozofii i Socjologii w głosowaniu jawnym wyraziła opinię pozytywną.

