
 
 
 
 

Uchwała Nr 28 
Rady Wydziału Teologii 

Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 8 listopada 2012 r. 

 
 
W sprawie:      trybu i warunków realizacji kształcenia w ramach indywidualnego planu studiów i programu  
   kształcenia 
 
Działając na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.   
Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 23 ust. 3 pkt. 5 Statutu Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie 
(Uchwała Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 r.  
w sprawie statutu Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) oraz § 19 Regulaminu 
Studiów Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie (Załącznik do Uchwały Nr 914 Senatu 
Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r.)postanawia się, co następuje: 
 

§ 1 
Student legitymujący się co najmniej dobrymi wynikami w nauce może studiowad według indywidualnego 
planu studiów i programu kształcenia. 

§ 2 
Ustalenie indywidualnego planu studiów i programu kształcenia polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy  
w ramach studiowanego kierunku lub specjalności, łączeniu dwu lub więcej specjalności w obrębie jednego lub 
więcej kierunku, a także na udziale studenta w pracach badawczych. 
 

§ 3 
W ramach indywidualnego planu studiów i programu kształcenia zapewnia się szczególną opiekę dydaktyczno-
naukową oraz indywidualny dobór treści i form realizacji zajęd. 
 

§ 4 
1. Rada Wydziału Teologii przekazuje prodziekanowi ds. kształcenia uprawnienia w zakresie ustalania 

szczegółowych zasad studiowania według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia oraz 
powołania opiekuna naukowego.  

2. Przed wydaniem decyzji prodziekan ds. kształcenia zobowiązany jest wystąpid do Wydziałowej Komisji ds. 
Kształcenia o wydanie opinii dotyczącej zasad studiowania według indywidualnego planu studiów  
i programu kształcenia. 

 
§ 5 

1. Opiekun naukowy przedstawia prodziekanowi ds. kształcenia do kooca roku akademickiego (30 września) 
informacje o postępach w studiowaniu powierzonego jego opiece studenta.  

2. Jeżeli student nie osiąga zadawalających wyników w studiowaniu, prodziekan ds. kształcenia wydaje 
decyzję o cofnięciu zezwolenia na kształcenie według indywidualnego planu studiów i programu 
kształcenia. 

 
§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

        Przewodniczący Rady Wydziału Teologii 
                                        Dziekan 

                                                         Ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM 


