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REGULAMIN STUDIÓW INDYWIDUALNYCH
I. Uwagi ogólne
1. Studia indywidualne w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (Uczelnia) są
realizowane w formie tzw. Indywidualnego Toku Studiów (ITS) oraz Indywidualnej
Organizacji Studiów (IOS).
2. Indywidualny Tok Studiów jest formą poszerzonego kształcenia szczególnie uzdolnionych
studentów w zakresie wybranych przez studenta specjalności naukowych
i umiejętności dydaktycznych.
3. Indywidualna Organizacja Studiów stanowi formę indywidualnej organizacji kształcenia
podstawowego studenta, któremu przyczyny losowe lub inne ważne powody, nie
pozwalają realizować standardowego planu studiów.
4. Studia indywidualne tworzy się w celu zaspokojenia potrzeb i dążeń studentów, którym
standardowy program studiów i plan studiów utrudnia realizację programu
podstawowego bądź zdobywanie obszerniejszej wiedzy w wybranej przez siebie
specjalności.
II. Organizacja i program studiów
1. Studia indywidualne organizowane są i nadzorowane przez Dziekana odpowiedniego
wydziału.
2. IOS może być realizowana na wszystkich latach studiów. Zgoda na realizację IOS
przyznana studentce w ciąży, bądź studentowi będącemu rodzicem możliwa jest
wyłącznie w przypadku studiów stacjonarnych.
3. ITS może być realizowany: w przypadku studiów jednolitych magisterskich począwszy od
trzeciego roku studiów, w przypadku studiów I i II stopnia – począwszy od II roku
studiów, z wyłączeniem okresu praktyk zawodowych. W szczególnych przypadkach
dopuszczalna jest wcześniejsza realizacja ITS.
4. Program ITS 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.
5.

Realizacja wymienionego w ust. 4 programu studiów następuje przez włączenie
studenta w tok działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej danej jednostki
organizacyjnej, działalność w Studenckim Towarzystwie Naukowym, uczestnictwo
w posiedzeniach towarzystw naukowych oraz szkoleniach i kursach organizowanych
przez Uczelnię.

6. Każdemu studentowi na okres Indywidualnego Toku Studiów, Dziekan odpowiedniego
wydziału przydziela opiekuna spośród nauczycieli akademickich, pracujących
w dyscyplinie wybranej przez studenta. Opiekun powinien posiadać co najmniej stopień
doktora, a w dziedzinach klinicznych także co najmniej I stopień specjalizacji. Opiekun nie
może mieć pod swoją opieką więcej niż 2 studentów. Opiekunowi, z racji opieki nad
1 studentem realizującym ITS, przysługuje 20 godzin pensum dydaktycznego (opieka nad
dwoma studentami – 40 godzin).
7. ITS i IOS nie może wpłynąć na przedłużenie studiów i zwiększenie kosztów prowadzonych
zajęć.
8. Student odbywający Indywidualny Tok Studiów może skrócić czas odbywania zajęć pod
warunkiem osiągnięcia założonych w programie efektów uczenia się oraz uzyskania
wymaganych punktów ECTS.
9. Formę i realizację poszczególnych przedmiotów określa kierownik jednostki dydaktycznej
w uzgodnieniu z opiekunem i Dziekanem.
10. Opiekun opracowuje, a Dziekan zatwierdza szczegółowy roczny harmonogram zajęć
studenta realizującego ITS.
11. Za realizację indywidualnego programu studiów i planu studiów, odpowiedzialni są przed
Dziekanem opiekunowie studentów realizujących ITS.
12. Opiekun do dnia 15 września każdego roku przedstawia Dziekanowi informację i ocenę
postępów studenta studiującego według ITS.
13. Student realizujący program ITS posiada prawo do uczęszczania na ćwiczenia z dowolną
grupą studencką w dowolnym terminie (uzgodnionym z kierownikiem jednostki
dydaktycznej), o ile nie stoi to w sprzeczności z aktami wewnętrznymi dotyczącymi
liczebności grup studenckich.

14. Studenci w trakcie realizacji ITS 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 sesji egzaminacyjnej,
w której przewidziany jest dany egzamin).
15. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnych, Kolegium Dziekańskie analizuje wyniki studentów
realizujących ITS. W uzasadnionych przypadkach, Dziekan może pozbawić studenta
możliwości kontynuowania studiów w ramach ITS.
16. Zaliczenie studiów indywidualnych odbywa się corocznie w oparciu o przedstawioną
przez studenta dokumentację, opinię jego opiekuna oraz opinię Kolegium Dziekańskiego.
Zaliczenia dokonuje Dziekan.
III. Rekrutacja na ITS
1. Rekrutacja studentów na ITS odbywa się po zakończeniu danego roku studiów,
uwzględniając warunki, o których mowa w rozdziale II ust. 3.
2. Kandydaci na ITS powinni spełniać następujące warunki:
a) dobre wyniki w nauce (dotychczasowa średnia wszystkich ocen uzyskanych na
egzaminach minimum 4,50, wyliczona zgodnie z przepisami zawartymi w
Regulaminie lub laureaci Diamentowego Grantu),
b) aktywna działalność naukowa poparta rekomendacją przyszłego opiekuna
(dołączona do wniosku na piśmie).
3. Kandydaci składają wnioski o zakwalifikowanie na Indywidualny Tok Studiów do
dziekanatu odpowiedniego wydziału.
4. Wnioski powinny być złożone do dnia 5 września.
5. Kwalifikacji na Indywidualny Tok Studiów dokonuje Kolegium Dziekańskie, które
uwzględnia wymienione powyżej wymagania wobec kandydata.
6. Dziekan wydaje decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu studenta do ITS.
IV. Rekrutacja na IOS
1. Kandydaci mogą ubiegać się o zakwalifikowanie na IOS na podstawie następujących
dokumentów:
a) zaświadczenia lekarskiego tłumaczącego brak możliwości studiowania trybem
standardowym, w przypadku studentek w ciąży – dokumentu potwierdzającego

ciążę, zaś w przypadku studentów będących rodzicami – dokumentu
potwierdzającego rodzicielstwo i wiek dziecka,
b) podania opisującego inne ważne przyczyny losowe wraz z załączoną dokumentacją
potwierdzającą brak możliwości studiowania zwykłym trybem,
c) pozytywnej decyzji Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się
o potwierdzeniu efektów uczenia się,
d) aktu urodzenia dziecka,
e) wniosku wraz z uzasadnieniem i dokumentacją potwierdzającą wykonywanie zawodu
medycznego.
2. Nie mogą ubiegać się o IOS w danym roku akademickim studenci warunkowo
dopuszczeni na dany rok studiów oraz powtarzający rok.
3. Kandydaci składają wnioski o zakwalifikowanie na IOS do Dziekana odpowiedniego
wydziału do dnia 15 września danego roku akademickiego. Termin wskazany w zdaniu 1
nie obowiązuje w przypadku studentek w ciąży i wniosków studentów, będących
rodzicami dziecka, złożonych w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka.
4. Wniosek powinien zawierać propozycję realizacji zajęć wg IOS na dany rok akademicki,
a w uzasadnionych przypadkach powinien obejmować okres przekraczający jeden rok.
5. Kwalifikacji na IOS dokonuje Kolegium Dziekańskie, które uwzględnia wymienione
powyżej wymagania wobec kandydata.
6. Dziekan wydaje decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu studenta do IOS na dany rok
akademicki, określając warunki realizacji IOS.
7. W przypadku zdarzenia losowego w trakcie trwania roku akademickiego zastosowanie
mają przepisy pkt. 4-6. W szczególnie uzasadnionym przypadku, możliwe jest
zakwalifikowanie na IOS w trakcie roku akademickiego, stosując odpowiednio zasady
określone wyżej. W takim przypadku kandydat dodatkowo musi we wniosku uzasadnić
brak możliwości dochowania terminu wskazanego w zdaniu pierwszym ustępu 3.
V. Uwagi końcowe
Na ostatnim roku studiów studenci realizujący ITS mogą uczestniczyć w prowadzeniu
zajęć dydaktycznych w charakterze asystenta stażysty.

