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Regulamin kształcenia
w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)
w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji
Przepisy ogólne
§1
Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) jest formą kształcenia umożliwiającą studentowi
ustalenie indywidualnych zasad uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i zaliczania
przedmiotów objętych planem studiów.
Warunki podjęcia indywidualnej organizacji studiów
§2
O indywidualną organizację studiów może ubiegać się student, który zaliczył I rok studiów
jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia prowadzonych w trybie stacjonarnym
lub niestacjonarnym.
§3
Decyzję o przyznaniu studentowi indywidualnej organizacji studiów (IOS) podejmuje dziekan
Wydziału na wniosek zainteresowanego.
§4
Dziekan może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów (IOS) w odniesieniu do
studenta:
1) znajdującego się w sytuacji utrudniającej systematyczne uczestniczenie
w zajęciach i zaliczył ze szczególnie dobrymi wynikami rok studiów (minimalna
średnia ocen powyżej 4,0).
2) studiującego na dwóch lub więcej kierunkach studiów lub specjalnościach,
przy czym na kierunku, na którym student występuje o IOS, powinien uzyskać
średnią powyżej 4,0
3) odbywającego część studiów na uczelni zagranicznej;
4) realizującego jednosemestralne lub roczne studia poza macierzystą uczelnią w
ramach Programu Mobilności Studentów (MOST),
5) uczestniczącego w pracach badawczych.
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§5
Wniosek o udzielenie zgody na IOS na podstawie

student składa:

1) wraz z końcem pierwszego tygodnia semestru, na który student ubiega się
o indywidualną organizację studiów lub,
2) w przypadku określonym w § 4 ust. 2 nie później niż 30 dni od daty rozpoczęcia roku
akademickiego;
3) w przypadkach losowych bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny losowej.
§7
W przypadku studiowania na dwóch kierunkach student winien złożyć wniosek o przyznanie
indywidualnej organizacji studiów (IOS) na kierunku podstawowym. Wniosek złożony na
kierunku studiów realizowanym na Wydziale Prawa i będącym dla studenta drugim
kierunkiem studiów jest rozpatrywany tylko w przypadku uzyskania decyzji odmownej na
kierunku podstawowym.
§8
Dziekan udziela zgody na realizację indywidualnej organizacji studiów (IOS) na okres nie
dłuższy niż jeden rok studiów. W wyjątkowych przypadkach dziekan może zdecydować
inaczej.
§9
Przyznanie IOS nie zwalnia studenta z obowiązku uczęszczania na zajęcia dydaktyczne.
§10
Dziekan ustala wykaz przedmiotów, na które student korzystający z IOS ma obowiązek
uczęszczać.
§11
Sposób i termin zaliczeń pozostałych przedmiotów student uzgadnia indywidualnie
z prowadzącymi przedmioty i przedstawia do zatwierdzenia dziekanowi w ciągu 30 dni od
dnia wydania decyzji o IOS.
§12
W celu zaliczeni roku akademickiego student obowiązany jest złożyć w dziekanacie
protokoły z podpisanymi przez nauczyciela akademickiego ocenami z egzaminów i zaliczeń
w terminie wskazanym przez dziekanat.
§13
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W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji
studiów lub braku postępów w nauce dziekan może cofnąć zgodę na IOS.
§14
Uzyskanie indywidualnej organizacji studiów nie ma wpływu na wysokość czesnego
opłacanego przez studenta za cały okres studiów.
§15
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
Regulaminu Studiów w Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.
§16
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01 października 2012 r.
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