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REGULAMIN 
INDYWIDUALNYCH ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH 

W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KATOWICACH 
 
Zasady ogólne  

§ 1  
1. Indywidualne ścieżki edukacyjne (zwane dalej ISE) są programem mentorskim dedykowanym 

studentom studiów stacjonarnych II stopnia, mającym na celu zintensyfikowany wielowymiarowy  
i zintegrowany rozwój studenta. 

2. Nadzór nad ISE sprawuje Prorektor właściwy ds. Edukacji. 
3. W sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Uniwersytetu, merytoryczny nadzór nad 

programem ISE sprawuje dziekan. 
 
Organizacja Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej  

§ 2  
1. Indywidualne Ścieżki Edukacyjne trwają dwa ostatnie semestry na studiach II stopnia.  
2. Studentowi realizującemu ISE zostaje przydzielonyindywidualny opiekun naukowy (mentor).  
3. Na wniosek studenta i/lub opiekuna Prorektor właściwy ds. Edukacji może wyrazić zgodę na zmianę 

mentora.  
4. Student ISE realizuje indywidualny program studiów i kształci się według indywidualnych planów 

studiów przygotowywanych w cyklu semestralnym w uzgodnieniu z mentorem. Plany studiów  
na poszczególne semestry podlegają zatwierdzeniu przez dziekana.  

 
§ 3  

1. Funkcję mentora ISE może pełnić nauczyciel akademicki posiadający certyfikat tutora akademickiego 
uzyskany w wyniku co najmniej 40 godzinnego szkolenia z zakresu tutoringu akademickiego. Pełnienie 
funkcji mentora wymaga zgody Prorektora właściwego ds. Edukacji podjętej na wniosek dziekana, 
który bierze pod uwagę średnią z ocen ankiet studentów opiniujących zajęcia dydaktyczne prowadzone 
przez kandydata na mentora.  

2. Do obowiązków mentorów ISE należy:  
a) prowadzenie tutoriali w liczbie 8 godzin na semestr dla każdego studenta ISE, 
b) opracowywanie indywidualnych celów i programów tutoriali zgodnych z zainteresowaniami 

studenta dla każdego semestru studiów,  
c) terminowe ustalanie indywidualnego planu studiów podlegających mu studentów ISE,  
d) przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych przez siebie tutoriali oraz przedstawianie ich 

dziekanowi do zatwierdzenia na koniec każdego roku akademickiego,  
e) omawianie stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia z dziekanem,  
f) udział w procesie rekrutacji do programu ISE.  

3. Lista mentorów jest dostępna na stronie internetowej Biura Strategii i Jakości Kształcenia.  
 
Rekrutacja do Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej  

§ 4  
1. Do programu ISE może kandydować student, który w pierwszym semestrze studiów II stopnia otrzymał 

średnią ocen co najmniej 4,3 i zaliczył wszystkie wymagane przedmioty w sesji egzaminacyjnej oraz 
złożył komplet dokumentów, o których mowa w ust. 2 w terminie do 31 marca pierwszego roku 
studiów. Dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów I stopnia z wynikiem co najmniej 4,5 (ocena 
końcowa studiów). 

2. Postępowanie rekrutacyjne na ISE polega na złożeniu w wyznaczonym terminie do Biura Strategii  
i Jakości Kształcenia: 
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a) podania o przyjęcie na Indywidualną Ścieżkę Edukacyjną  
b) listu motywacyjnego, zawierającego w szczególności informację o dotychczasowym dokonaniach 

naukowych np. realizowanych projektach, napisanych esejach lub artykułach, 
c) zaświadczenia o średniej z pierwszego semestru studiów, 
d) ewentualnych listów polecających, w tym zgodę mentora na objęcie studenta opieką.  

3. Prorektor właściwy ds. Edukacji ustala limit przyjęć w ramach ISE na dany rok akademicki, mając na 
względzie możliwości organizacyjne i finansowe Uniwersytetu.  

4. Złożone dokumenty, o których mowa w ust. 2, podlegają ocenie Zespołu ds. indywidualizacji procesu 
nauczania dla najzdolniejszych studentów, który rekomenduje kandydatów do programu ISE.  

5. Decyzję o przyjęciu studenta do programu ISE podejmuje Prorektor właściwy ds. Edukacji w terminie 
do 15 kwietnia i przekazuje informację dziekanowi, mentorowi oraz studentowi. 

6. Student podpisuje kontrakt z mentorem. Wzór kontraktu stanowi załącznik do Regulaminu. 
 
Realizacja Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej  

§ 5  
1. Na program studiów studenta ISE składają się przedstawiane i uzgadniane z mentorem indywidualne 

semestralne plany studiów na dwa ostatnie semestry studiów. 
2. Indywidualny plan studiów studenta musi obejmować przedmioty kierunkowe (z zaliczeniami  

i egzaminami) niezbędne do uzyskania tytułu zawodowego magistra kierunku studiów, na który 
student został przyjęty, a w przypadku gdy student wybrał specjalność również przedmioty 
specjalnościowe niezbędne do ukończenia tej specjalności.  

3. Indywidualny plan studiów każdego studenta jest konstruowany w taki sposób, aby w ramach ISE mógł 
realizować przedmioty lub inne aktywności będące przedmiotem jego zainteresowań naukowych,  
w tym przedmioty oferowane w ramach innych kierunków studiów.  

4. Studenci ISE mają prawo uczęszczać na zajęcia, uzyskiwać zaliczenia oraz zdawać egzaminy  
na wszystkich kierunkach oferowanych w danym semestrze w Uniwersytecie na danym poziomie 
kształcenia, po spełnieniu wymogów określonych w karcie opisu przedmiotu. 

5. Indywidualny plan studiów jest dokumentem, w którym student deklaruje realizację określonych 
przedmiotów i związanych z nimi zajęć wraz z informacją o ich wymiarze godzinowym, formie ich 
zaliczenia oraz przypisanej im liczbie punktów ECTS.  

6. Plany, o których mowa w ust. 1 student po ustaleniu z mentorem przedkłada dziekanowi nie później 
niż w ciągu dwóch tygodni od otrzymania decyzji o przyjęciu do programu ISE. Indywidualne 
semestralne plany studiów zatwierdza dziekan. 

7. W uzasadnionych przypadkach dziekan może na wniosek studenta, a za zgodą mentora, dokonać 
zmian w zatwierdzonym planie studiów w czasie trwania danego roku akademickiego.  

8. Dziekan może zwolnić studenta z uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach wynikających  
z harmonogramu zajęć na kierunku studiów, na który został przyjęty student. 

9. Wymagania dotyczące warunków uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów określa karta opisu 
przedmiotu.  

10. Studenci ISE mają obowiązek uczestniczyć w wydarzeniach, projektach i zadaniach organizowanych 
przez mentorów w ramach programu ISE.  

 
§ 6  

1. Student odbywający studia w ramach ISE jest zobowiązany do zrealizowania ośmiu indywidualnych 
spotkań (45 minutowych) w trakcie każdego semestru studiów ze swoim mentorem, zwanych dalej 
tutorialami, za co studentowi przysługuje co semestr 3 punkty ECTS. 

2. W ramach spotkań ze swoim mentorem student powinien realizować zadania wyznaczone przez 
mentora, obejmujące np.: 
a) pisanie esejów lub artykułów w obszarze zainteresowań naukowych studenta,  
b) przygotowywanie i realizację projektów w wybranym obszarze zainteresowań naukowych 

studenta, 
c) grupowe projekty semestralnerealizowane wspólnie przez studentów ISE.  
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§ 7  
Mentor studenta w ramach programu ISE może pełnić funkcję promotora pracy magisterskiej.  

 
§ 8  

1. Student odbywający studia w ramach programu ISE, po spełnieniu warunków niezbędnych  
do uzyskania tytułu zawodowego magistra w zakresie kierunku studiów, na który został przyjęty, 
składa egzamin magisterski.  

2. Student, który odbył studia w programie ISE, otrzymuje na właściwym kierunku dyplom ukończenia 
studiów z tytułem magistra. Informację o odbyciu ISE umieszcza się w suplemencie do dyplomu. 
Czynności administracyjne związane z programem ISE wykonuje dziekanat.  
 

Postanowienia końcowe  
§ 9  

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek mentora, Prorektor właściwy ds. edukacji może podjąć decyzję 
o wykreśleniu studenta z listy studentów ISE. Student wykreślony z programu ISE jest zobowiązany  
do uzupełnienia różnic programowych wynikających z programu studiów swojego kierunku studiów.  

 
§ 10  

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu Studiów.  
 


