Regulamin kształcenia
w ramach Indywidualnego Toku Studiów w Europejskiej Wyższej Szkole
Prawa i Administracji
Przepisy ogólne
§1
Zgodnie z treścią § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
8 czerwca 2006 r. Dz. U. nr 6, poz. 120 w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać
postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w
art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Dz. U. Nr 5, poz. 164 ze zm. oraz § 6 pkt 2 Regulaminu Studiów w Europejskiej Wyższej
Szkole Prawa i Administracji student ma prawo do podjęcia nauki w ramach indywidualnego
toku studiów.
§2
Indywidualny tok studiów ma na celu uwzględnienie indywidualnej sytuacji studenta
i dostosowania do niej programu nauczania.
§3
Indywidualny tok studiów może być motywowany wolą ukończenia studiów w czasie
krótszym niż 5 lat [tryb przyspieszony} bądź potrzebą odmiennego względem ogólnie
przyjętego harmonogramu zdawania poszczególnych przedmiotów przy zachowaniu
5-letniego czasu studiów [tryb opóźniony]. Może też służyć temu ostatniemu celowi przy
skróceniu czasu studiów poniżej 5 lat [tryb mieszany].
Warunki podjęcia indywidualnego toku nauczania
§4
O indywidualny tok studiów może się ubiegać student studiów jednolitych magisterskich,
studiów pierwszego stopnia [prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym].
§5
Z wnioskiem o przyznanie ITS może wystąpić student, który zaliczył:
a) pierwszy rok studiów z pomyślnym wynikiem egzaminacyjnym lub
b) drugi semestr studiów w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
- w związku z podjętymi zobowiązaniami zawodowymi nie ma możliwości
regularnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych systemem tradycyjnym;
- sprawuje samodzielnie opiekę nad małoletnimi dziećmi;
- w innych uzasadnionych wypadkach.
c) warunki określone w pkt. a i b nie dotyczą osób, które występują o przyznanie ITS z
powodu różnego rodzaju dysfunkcji ruchowych utrudniających dostęp do edukacji [osoby
niepełnosprawne];
§6
Wniosek o indywidualny tok studiów powinien określać, który z wymienionych trybów
student zamierza wybrać. Jednak ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Dziekana
Wydziału.

§7
Wniosek, o którym mowa w § 6, powinien być złożony w Dziekanacie najpóźniej 14 dni
przed początkiem najbliższego semestru.
§8
O przyznaniu przez Dziekana zgody na ITS, Dziekanat zamieszcza w stosowną adnotację w
elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów.
§9
Przy wyborze trybu przyspieszonego student obowiązany jest do zdania, najpóźniej przed
końcem sesji, wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych w danym semestrze, na
którym znajdowałby się w braku ITS. Ma on także obowiązek przepisania na kolejne
semestry studiów zaliczenia i egzaminy przewidziane dla danego kierunku studiów. Ponadto
powinien wskazać egzaminy, które zamierza zdać dodatkowo w stosunku do tych, o których
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu. Na jego wniosek Dziekan może go zwolnić
z obowiązku zdania egzaminu z dodatkowych przedmiotów.
§ 10
Przy wyborze trybu opóźnionego student musi z wyprzedzeniem na trzy semestry określić
harmonogram zdawania poszczególnych egzaminów. Harmonogram ten wymaga
zatwierdzenia przez Dziekana. Przepisanie na kolejne semestry jest uzależnione od spełnienia
wymogów określonych w harmonogramie. Przepisanie na ostatni semestr jest zależne od
uzyskania wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.
§ 11
Do trybu mieszanego stosuje się odpowiednio § 9 i 10.
§ 12
W razie niewskazania przez studenta egzaminów, o których mowa w § 10 Dziekan cofa
decyzję o przyznanie ITS i wskazuje semestr, na którym student może kontynuować studia.
§ 13
Indywidualny tok studiów nie zwalania studenta z ćwiczeń przewidzianych dla danego
przedmiotu.
§ 14
W celu zaliczenia roku akademickiego student obowiązany jest złożyć w dziekanacie kopię
protokołów z podpisanymi przez nauczycieli akademickich ocenami z egzaminów i zaliczeń
w terminie wskazanym przez dziekanat. Niedotrzymanie tego terminu pociąga za sobą
niezaliczenie roku studiów.

§ 15
Decyzja Dziekana w przedmiocie indywidualnego toku studiów ma moc obowiązującą do
końca studiów. Traci ona moc w następujących przypadkach:
a) Zrzeczenia się jej przez studenta na piśmie;
b) na mocy decyzji Dziekana wskutek niedopełnienia przez studenta postanowień
niniejszego regulaminu;
c) na wniosek opiekuna studenta skierowany do Dziekana, wskazujący na merytoryczne
przyczyny uchylenia decyzji;
d) na wniosek pracownika Dziekanatu w przypadku uzyskania przez studenta w
kolejnych semestrach zaniżone oceny na egzaminach lub braku zaliczeń;
e) w razie skazania studenta w postępowaniu dyscyplinarnym.
Od decyzji Dziekana o cofnięciu studentowi decyzji o indywidualnym toku studiów służy
odwołanie do Rektora EWSPA. Odwołanie wnosi się w termie 14 dni od daty doręczenia
studentowi zaskarżonej decyzji.
§ 16
Uzyskanie indywidualnego toku studiów nie ma wpływu na wysokość czesnego opłacanego
przez studenta za cały okres studiów.
§ 17
Wpływ indywidualnego toku studiów na stypendium naukowe znajduje uregulowanie w
regulaminie określającym prawo do stypendium.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
Regulaminu Studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.
§ 19
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

