Zarządzenie
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 76/2020 z 19 listopada 2020 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu indywidualnych studiów badawczych.
§1 Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca
2018 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz §17 ust. 4 Regulaminu studiów na
Politechnice Gdańskiej wprowadzam Regulamin indywidualnych studiów badawczych
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rektor

------------------------------------------prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN

Załącznik
do Zarządzenia Rektora PG
nr 76/2020 z 19 listopada 2020 r.

REGULAMIN
INDYWIDUALNYCH STUDIÓW BADAWCZYCH
§1 Założenia ogólne
Indywidualne studia badawcze, zwane dalej ISB, w tym również indywidualne studia
międzydziedzinowe, umożliwiają tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia dla
najzdolniejszych studentów studiów drugiego stopnia w powiązaniu z realizowanymi przez nich
badaniami w ramach projektów badawczych.
§2 Warunki uczestnictwa
1. Realizacja ISB możliwa jest na dowolnym kierunku studiów drugiego stopnia.
2. Rozpoczęcie ISB możliwe jest na dowolnym semestrze.
3. ISB umożliwiają studentowi zdobycie dyplomu ukończenia studiów na jednym lub więcej niż
jednym kierunku, tj. odbycie indywidualnych studiów międzydziedzinowych.
§3 Rekrutacja
1. Rekrutacja na ISB odbywa się w trybie konkursowym.
2. Ogłoszenia konkursowe publikowane są na stronie Uczelni.
3. Student może zgłosić się sam do konkursu lub może zostać zgłoszony, np. przez dziekana,
mentora, opiekuna naukowego albo kierownika projektu, w którym brał lub aktualnie bierze
udział.
4. Wniosek w sprawie przystąpienia do konkursu jest sporządzany według wzoru określonego
w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Wniosek składany jest do prorektora ds. kształcenia w terminie określonym w ogłoszeniu
konkursowym.
6. Wnioski złożone w konkursie podlegają ocenie Komisji Oceniającej, powołanej przez rektora,
w ciągu 30 dni roboczych od daty zakończenia naboru.
7. Komisja Oceniająca przy ocenie wniosków bierze pod uwagę następujące kryteria:
a. osiągnięcia potwierdzające dotychczasowe zaangażowanie w działalność naukową, np.
publikacje, udział/referaty na konferencjach, udział w projektach naukowych, aktywna
działalność w kołach naukowych,
b. ocena z pracy dyplomowej/projektu dyplomowego,
c. średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,
d. rekomendacje/listy polecające,
e. list motywacyjny,
f. rozmowa kwalifikacyjna.
8. Wnioski rozpatrzone pozytywnie otrzymują zgodę prorektora ds. kształcenia na realizację ISB.
§4 Organizacja studiów
1. Dziekan wyznacza opiekuna naukowego studenta realizującego ISB.
2. Dziekan ma prawo powołać, w uzgodnieniu z opiekunem, dodatkowych tutorów/konsultantów,
jako wsparcie dla opiekuna i studenta.
3. W przypadku studiów międzydziedzinowych za organizację studiów odpowiedzialny jest
dziekan właściwy dla kierunku studiów, na który zrekrutował się student.

4. Opiekun naukowy ze studentem opracowują propozycję indywidualnego programu studiów na
co najmniej jeden semestr uwzględniającego:
a. przedmioty obligatoryjne realizowane przez studenta,
b. przedmioty zaliczane na podstawie wyników realizowanego projektu.
5. Indywidualny program studiów może zawierać przedmioty przygotowane i realizowane
indywidualnie w ramach tematyki realizowanego projektu badawczego.
6. Przygotowany indywidualny program studiów powinien obejmować wszystkie efekty uczenia
się dla wybranego kierunku studiów lub wybranych kierunków studiów w przypadku studiów
międzydziedzinowych.
7. Indywidualny program studiów jest zatwierdzany przez dziekana.
8. W czasie pełnych indywidualnych studiów badawczych student musi zdobyć co najmniej 90
ECTS, przy czym minimalna liczba punktów w jednym semestrze wynosi 20 ECTS.
§5 Weryfikacja efektów uczenia się
1. Weryfikacja efektów uczenia się w ramach ISB przeprowadzana jest co semestr.
2. Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie wymiernych efektów wynikających
z udziału studenta w projekcie badawczym, w tym np. na podstawie wyników
przeprowadzanych badań, publikacji, wystąpień na seminariach/konferencjach, sprawozdań.
3. Opiekun naukowy weryfikuje co semestr efekty uczenia się w ramach przedmiotów
realizowanych w projekcie badawczym i zalicza te przedmioty w karcie osiągnięć studenta,
stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
§6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Regulaminu
studiów na Politechnice Gdańskiej.

Załącznik nr 1
do Regulaminu indywidualnych studiów badawczych

WNIOSEK DOT. REALIZACJI
INDYWIDUALNYCH STUDIÓW BADAWCZYCH

A. DANE REJESTRACYJNE
1

Wnioskodawca:
Imię i nazwisko
Nr albumu
Wydział
Dane kontaktowe (telefon, e-mail)

2

Potwierdzenie złożenia wniosku:
Data złożenia wniosku
Podpis

3

Uwagi:

1

B. INFORMACJE OGÓLNE
1

Opis studiów:
Wydział
Kierunek
Dyscyplina

2

3

Okres realizacji:
Data rozpoczęcia ISB
Planowany czas trwania ISB
(liczba semestrów)
Opiekun naukowy/kierownik
projektu badawczego:
Imię i nazwisko
Wydział
Dane kontaktowe (telefon, e-mail)

1

W przypadku kiedy wnioskodawcą jest pracownik należy podać dane osobowe studenta, którego wniosek dotyczy .

C. KRYTERIA REKRUTACJI
1

Dotychczasowe osiągnięcia:

2

Projekt dyplomowy/praca
dyplomowa
Tytuł

2

Ocena
3

Średnia ocen ze studiów I stopnia

4

Rekomendacje/listy polecające

D. ZAŁĄCZNIKI:
1. List motywacyjny
2. Rekomendacje/listy polecające
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………

E. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującym regulaminem ISB. Wyrażam zgodę na
udostępnianie i przetwarzanie moich danych przez jednostki PG w zakresie postępowania
związanego z realizacją ISB. Świadom odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej
i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że wszystkie informacje
zawarte we wniosku z załącznikami są prawdziwe.

..................................................................
data i podpis studenta

F. OPINIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ:
� Wniosek został oceniony pozytywnie
� Wniosek został oceniony negatywnie

3

Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

2
3

Np. publikacje, udział/referaty na konferencjach, udział w projektach naukowych, aktywna działalność w kołach naukowych.
Przy negatywnej ocenie wniosku wymagane jest uzasadnienie.

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Podpisy Komisji Oceniającej:
imię i nazwisko

……………………………
podpis

imię i nazwisko

……………………………
podpis

imię i nazwisko

……………………………
podpis

G. ZATWIERDZENIE:
4

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na realizację przez studenta ISB

………………………………………………………………………….
podpis prorektora ds. kształcenia

4

Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do Regulaminu indywidualnych studiów badawczych

Wydział ..................................

Rok akademicki: ................ – zimowy
Semestr: ...........
Gr. dziekańska: .......

nazwa wydziału

................................................
Kierunek studiów, poziom studiów, rodzaj studiów

...................................
Specjalność/profil

.....................................
Imię i nazwisko

.......................................
Numer albumu

KARTA OSIĄGNIĘĆ STUDENTA
Kod

Przedmiot

W

Ć

L

P

S

Prowadzący

ECTS

Ocena

Suma ECTS:

R

Data

0,0

Skróty użyte w powyższej tabeli:
W – wykład, Ć – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium, R – forma zaliczenia, Z – zaliczenie, E – egzamin.

.............................................................
data, podpis opiekuna naukowego

