Regulamin studiów z Indywidualną Opieką Naukową na Wydziale Fizyki PW
obowiązuje od roku akademickiego 2021/22

1. Studia z indywidualną opieką naukową, zwane dalej studiami z ION, umożliwiają
studentowi, osiągającemu wyróżniające wyniki w nauce, pogłębianie wiedzy i możliwość
podjęcia pracy naukowo-badawczej w wybranej tematyce, zatwierdzonej przez Opiekuna
Naukowego.
2. Studia z ION mogą być podjęte po uzyskaniu pełnej rejestracji na minimum trzeci semestr
studiów pierwszego stopnia, jak również przez studentów studiów drugiego stopnia.
Rozpoczęcie studiów z ION po piątym semestrze studiów pierwszego stopnia i po
pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia nie jest możliwe.
3. Realizacja studiów z ION nie zwalnia studenta z obowiązku osiągnięcia wszystkich
efektów uczenia się oraz uzyskania kompletu punktów ECTS określonych w programie
studiów.
4. Szczegółową procedurę przyjmowania na studia z ION określa Prodziekan ds. Kształcenia
w porozumieniu z Wydziałową Radą Samorządu Studentów.
5. Rekrutacja na studia z ION prowadzona jest przez Zespół ds. Studiów z ION, powołany
przez Dziekana. Ostateczną zgodę na podjęcie studiów z ION podejmuje Prodziekan ds.
Kształcenia. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku akademickiego: odpowiednio
na początku semestru zimowego oraz letniego.
6. Opiekunem naukowym studenta może być pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału
Fizyki PW posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Może on jednocześnie objąć
opieką naukową w ramach studiów z ION maksymalnie dwóch studentów (każdy z
innego stopnia studiów).
7. Opiekun naukowy zobowiązany jest zapewnić możliwość prowadzenia badań
naukowych w planowanym zakresie. Powinien on również sprawować nadzór nad
realizacją programu studiów przez studenta, z możliwością ubiegania się o indywidualną
organizację studiów lub/i indywidualny plan studiów, według zasad określonych w
Regulaminie Studiów w Politechnice Warszawskiej.
8. Zmiana opiekuna naukowego możliwa jest na wniosek studenta lub opiekuna. Nowy
opiekun naukowy, wskazany przez studenta lub dotychczasowego opiekuna, musi
wyrazić zgodę, w formie pisemnej, na przejęcie opieki naukowej nad studentem.
9. Student ustala z opiekunem naukowym plan studiów z ION, w tym w szczególności
zakres planowanych badań naukowych oraz zakładanych efektów realizacji studiów z
ION na każdy semestr.
10. Okresem zaliczeniowym dla studiów z ION jest semestr, pod koniec którego student
składa sprawozdanie okresowe zawierające opis wyników prowadzonych badań

naukowych, osiągniętych efektów oraz plan badań na kolejny semestr, zaopiniowane
przez opiekuna naukowego. Złożone przez studenta dokumenty są analizowane i
oceniane przez Zespół ds. Studiów z ION. Na tej podstawie Prodziekan ds. Kształcenia
wyraża zgodę na kontynuację studiów z ION.
11. W suplemencie do dyplomu umieszcza się adnotację o odbyciu studiów z ION na
podstawie złożonego sprawozdania końcowego, zaopiniowanego przez opiekuna
naukowego oraz zatwierdzonego przez Zespół ds. Studiów ION i przez Prodziekana ds.
Kształcenia.
12. Student ma prawo zrezygnować ze studiów z ION w dowolnym momencie.
13. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji studiów z ION Zespół ds. Studiów z ION
w porozumieniu z opiekunem naukowym rozstrzyga o dalszej realizacji lub zmianie planu
studiów z ION.
14. W uzasadnionych sytuacjach Prodziekan ds. Kształcenia może cofnąć zgodę na realizację
studiów z ION. Dotyczy to w szczególności przypadków wystawienia studentowi
negatywnej opinii przez opiekuna naukowego, obniżenia wyników w nauce,
dopuszczenia się czynów uchybiających godności studenta lub naruszenia przepisów
obowiązujących w Uczelni.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie zapisy Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej, określające
prawa i obowiązki studentów oraz działania osób realizujących proces kształcenia w
Uczelni.

