
Uchwała nr 40 /2020 

Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie 

z dnia 25 marca 2020 r. 

 

w sprawie określenia zakresów studiów podyplomowych prowadzonych w formie 

niestacjonarnej w roku akademickim 2020/2021 

 

Na podstawie § 16  ust. 7 Statutu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie, Senat uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Senat określa zakresy studiów podyplomowych realizowane na Wydziale Nauk Humanistyczno – 

Społecznych w Olsztynie, na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Olsztynie oraz w Filii na Wydziale 

Zamiejscowym w Kętrzynie w roku akademickim 2020/2021: 

 

1) Administracja publiczna  (2 semestry)  

2) Analiza danych biznesowych (2 semestry)  

3) Analiza finansowa i zarządzanie finansami jednostki (2 semestry)  

4) Audytor systemów informatycznych  (2 semestry) 

5) Bezpieczeństwo i higiena pracy (2 semestry)  

6) Controlling i rachunkowość zarządcza (2 semestry)  

7) Dietetyka 

8) Doradztwo zawodowe 

9) Edukacja dla bezpieczeństwa 

10) Effective business communication (studia podyplomowe w języku angielskim)  

11) Ekonomia społeczna (2 semestry) 

12) Fitness 

13) Gerontologia i opieka nad seniorami (2 semestry)  

14) Inspektor ochrony danych osobowych oraz administrator danych (2 semestry)  

15) Menedżer sportu 

16) Menedżerskie studia podyplomowe - zarządzanie firmą (2 semestry)  

17) Odnowa biologiczna 

18) Organizacja i zarządzanie oświatą 

19) Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza 

20) Przygotowanie pedagogiczne 

21) Rachunkowość i analiza gospodarki cyfrowej  

22) Rachunkowość i audyt międzynarodowy 

23) Rachunkowość (2 semestry)  

24) Techniki relaksacyjne i elementy jogi 

25) Terapia pedagogiczna  

26) Trener personalny sportu 

27) Wczesna interwencja  

28) Zamówienia publiczne (2 semestry)  

29) Zarządzanie kryzysowe (2 semestry)  

30) Zarządzanie opieką senioralną (2 semestry)  

http://www.wsiie.olsztyn.pl/fileadmin/user_upload/studia_podyplomowe/oferta_czerwiec_2017/p_Analiza_danych_biznesowych_2017_2_.pdf
http://www.wsiie.olsztyn.pl/fileadmin/user_upload/studia_podyplomowe/oferta_czerwiec_2017/p_Analiza_finansowa_i_zarzadzanie_finansami_jednostki_2017_czerwiec.pdf
http://www.wsiie.olsztyn.pl/fileadmin/user_upload/studia_podyplomowe/oferta_czerwiec_2017/p_BHP_2017_czerwiec.pdf
http://www.wsiie.olsztyn.pl/fileadmin/user_upload/studia_podyplomowe/oferta_czerwiec_2017/p_Controlling_i_rachunkowosc_zarzadcza_2017_czerwiec.pdf
http://www.wsiie.olsztyn.pl/fileadmin/user_upload/studia_podyplomowe/oferta_czerwiec_2017/p_Gerontologia_i_opieka_nad_seniorami_2017_czerwiec.pdf
http://www.wsiie.olsztyn.pl/fileadmin/user_upload/studia_podyplomowe/oferta_czerwiec_2017/IODiAD_opis_3_.pdf
http://www.wsiie.olsztyn.pl/fileadmin/user_upload/studia_podyplomowe/oferta_czerwiec_2017/p_Menedzerskie_studia_podyplomowe_zarzadzanie_firma_2017_czerwiec.pdf
http://www.wsiie.olsztyn.pl/fileadmin/user_upload/studia_podyplomowe/oferta_czerwiec_2017/p_Rachunkowosc_2017_2.pdf
http://www.wsiie.olsztyn.pl/fileadmin/user_upload/studia_podyplomowe/oferta_czerwiec_2017/p_Zarzadzanie_kryzysowe_2017_czerwiec.pdf


31) Zarządzanie projektami z wykorzystaniem środków zewnętrznych  

32) Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji i współpracy 

międzynarodowej (2 semestry)  

33) Zarządzanie zasobami ludzkimi (2 semestry)  

34) Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie 

 

§ 2 

 

Studia podyplomowe w określonym zakresie, o których mowa w § 1, mogą być uruchomione zgodnie 

z zasadami zawartymi w Regulaminie studiów podyplomowych. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                  

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Senatu 

 

REKTOR 

  dr Agnieszka Górska 


