
Uchwała nr 47/2020 

Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

 

w sprawie określenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji                 

na I rok studiów pierwszego stopnia, inżynierskich na kierunku Logistyka                                                                          

w formie niestacjonarnej w roku akademickim 2020/2021 

na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie                                                                       

oraz w Filii na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie 

 

 

 

Na podstawie art. 28 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce                       

(Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu OSW, Senat Olsztyńskiej Szkoły Wyższej 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

1. W roku akademickim 2020/2021 w Olsztyńskiej Szkole Wyższej będzie prowadzona rekrutacja                   

na kierunku Logistyka studia I stopnia, inżynierskie o profilu praktycznym. 

2. Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021, w tym rekrutacja prowadzona w drodze elektronicznej 

rozpocznie się w momencie otrzymania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego                            

na prowadzenie wyżej wymienionych studiów, a zakończy się 30 września 2020 r. 

3. W przypadku niewyczerpania limitu przyjęć na poszczególne kierunki studiów w określonych 

terminach, Rektor może przedłużyć termin rekrutacji. 

 

§ 2 

Senat w odrębnej uchwale określi grupy przedmiotów (zakresy) na kierunku Logistyka w roku 

akademickim 2020/2021. 

§ 3 

Koszty postępowania kwalifikacyjnego oraz ich wysokość na trzy i pół roku studiów określi Rada 

Wykonawcza, w wydanej uchwale nie później niż do 30 września 2020 r. 

§ 4 

Zasady i warunki rekrutacji na studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej określa procedura 

rekrutacyjna. 

§ 5 

Termin składania dokumentów określa się następująco: 

 do 31 sierpnia 2020 – I rekrutacja; 

 do 30 września 2020 – II rekrutacja. 

§ 6 

Realizacje Uchwały powierza się Rektorowi Uczelni. 



§ 7 

Sprawozdanie z realizacji uchwały Rektor przedłoży Senatowi do dnia 31 grudnia 2020 r. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Senatu 

 

REKTOR 

dr Agnieszka Górska 


