
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 54/2020 

 Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 2.10.2020 roku. 

 

WARUNKI I TRYB PRZYJĘCIA NA STUDIA W OLSZTYŃSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ 

§ 1 

1.W roku akademickim 2020/2021 Olsztyńska Szkoła Wyższa przyjmuje na studia prowadzone na ni-

żej wymienionych kierunkach i poziomach kształcenia: 

filologia – studia pierwszego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, profil praktyczny; 

fizjoterapia - studia jednolite magisterskie i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, 

profil praktyczny; 

kosmetologia -  studia pierwszego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, profil praktyczny; 

pedagogika - studia pierwszego i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, profil 

praktyczny; 

wychowanie fizyczne - studia pierwszego i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, 

profil praktyczny; 

ekonomia – studia pierwszego i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, profil prak-

tyczny; 

administracja - studia pierwszego i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, profil 

praktyczny; 

oraz na wszystkie inne kierunki, na które Uczelnia otrzyma zgodę na uruchomienie i prowadzenie 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

 

2. Przyjęcie na studia następuje przez:  

1) rekrutację;  

2) potwierdzenie efektów uczenia się - poza kierunkami, dla których określono standardy kształcenia;  

3) przeniesienie z innej uczelni.  
 

§ 2 

1.Rekrutacja na studia w OSW odbywa się dwa razy w roku akademickim. 

2. Rekrutacja na studia trwa: na semestr zimowy od 4.05.2020 do 15.08.2020- I tura, do 30.09.2020-  

II tura, a na semestr letni od 7.12.2020 do 31.01.2021. 
 

§ 3 

1.Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która po-

siada:  

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu matu-

ralnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;  

2) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym 

na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;  

3) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych 

przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na pozio-

mie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;  

4) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do 

ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);  

5) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa  

w pkt 4;  



6) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiega-

nia się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;  

7) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na pod-

stawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.  

2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. 
 

 

§ 4 

1.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w OSW powinni zarejestrować się i wypełnić aplika-

cję w elektronicznym systemie uczelni a następnie złożyć w wyznaczonym w Uczelni miejscu n/w 

dokumenty: 

1) formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu, 

2) poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wyższych, 

3) jedną aktualną podpisaną fotografię w jpg. (35mmx45mm), 

4) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji 

kształcenia – w przypadku kierunków: fizjoterapia, kosmetologia, wychowanie fizyczne, 

5) umowę o studiowaniu wraz z zarządzeniem o płatnościach, wygenerowaną i wydrukowaną z sys-

temu, 

6) potwierdzenie wpłat właściwych opłat. 

2. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcia na studia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej przyjmowani są 

na zasadach odrębnych przepisów (zasady rekrutacji cudzoziemców w Olsztyńskiej Szkole Wyższej) 
 

 

§ 5 

1.Na kierunek wychowanie fizyczne uczelnia przeprowadza dodatkowo egzamin wstępny sprawdzają-

cy sprawność fizyczną kandydata. 

2. Test sprawnościowy na semestr zimowy odbędzie się 5.09.2020, na semestr letni 6.02.2021 a jego 

zakres określony jest w załączniki nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Test sprawnościowy dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz absolwentów studiów 

pierwszego stopnia kierunków fizjoterapia lub spotu ubiegających się o przyjecie na studia drugiego 

stopnia. 

4. Ustalenie warunków i trybu rekrutacji w przypadku egzaminów wstępnych,  

uwzględniających szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi 

określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

Dodatkowym warunkiem przyjęcia na kosmetologię - studia pierwszego stopnia, jest konkurs świa-

dectw (ocena z biologii).  

 

§ 7 

1.Dodatkowym warunkiem przyjęcia na fizjoterapię - studia jednolite magisterskie, jest konkurs świa-

dectw (ocena maturalna z biologii).  

2.Osoby nieposiadające matury z biologii mogą składać dokumenty na jednolite studia magisterskie. 

Będą one dodatkowo realizowały 20 godzin (odpłatnych) ćwiczeń wyrównawczych z biologii. 

 

§ 8 

1.Dodatkowym warunkiem przyjęcia na filologię – studia pierwszego stopnia, jest pozytywna ocena  

z języka angielskiego na świadectwie maturalnym lub certyfikat językowy na poziomie B2.  



2. W przypadku niespełnienia tego wymogu warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy 

predyspozycyjnej ze znajomości języka angielskiego. 

 

§ 9 

1.Jeżeli kandydatowi ubiegającemu się o przyjęcia na studia drugiego stopnia wyznaczono termin 

przystąpienia do egzaminu dyplomowego późniejszy niż rozpoczęcie uczestniczenia w postępowaniu 

rekrutacyjnym, może on tymczasowo, zamiast kopii dyplomu ukończenia studiów, złożyć wydane 

przez właściwą uczelnię zaświadczenie o odbytym egzaminie dyplomowym. 

2. W przypadku przyjęcia na studia drugiego stopnia kandydat, o którym mowa w ust. 1 powinien zło-

żyć kopię dyplomu ukończenia studiów wraz suplementu do dyplom w ciągu  

6 tygodni od dnia zdania egzaminu dyplomowego. 

 

§ 10 

Olsztyńska Szkoła Wyższa zapewnia osobom z niepełnosprawnością odpowiednio dopasowaną formę 

rekrutacji zmieniając jej przebieg tak, by odpowiadał on potrzebom kandydata wynikającym z jego 

niepełnosprawności, ale nie wprowadzając jednocześnie żadnych ulg i zwolnień. 

 

§ 11 

1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.  

2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku, o którym 

mowa w ust. 1, decyzję podpisuje dziekan.  

3. Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decy-

zji. 

4. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. 

5. Olsztyńska Szkoła Wyższa może nie uruchomić w roku akademickim 2020/2021 pierwszego roku 

studiów na danym kierunku, jeśli zgłosi się zbyt mała liczba kandydatów. O decyzji tej Uczelnia nie-

zwłocznie poinformuje osobą przyjęta na studia, proponując  jednocześnie podjęcie studiów na innym 

kierunku prowadzonym w uczelni. 

§ 12 

1. Wysokość opłaty wpisowej ustalana jest przez organ wskazany w Statucie Olsztyńskiej 

Szkoły Wyższej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 

roku (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.). 

2. Koszty postępowania kwalifikacyjnego oraz wysokość czesnego na pierwszym roku stu-

diów określa organ wskazany w Statucie Olsztyńskiej Szkoły Wyższej nie później niż do 30 

kwietnia roku akademickiego poprzedzającego pierwszy rok studiów. 

3. Absolwenci Uczelni przyjmowani są na studia bez opłaty wpisowej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do warunków i trybu przyjęć na studia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej 

 

OLSZTYŃSKA   SZKOŁA   WYŻSZA 

 

TEST   SPRAWNOŚCI   FIZYCZNEJ 

DLA  KANDYDATÓW NA  KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

I.   EGZAMIN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OBEJMUJE SPRAWDZIANY 

a) z gimnastyki, 

b) z zespołowych gier sportowych: piłki siatkowej lub koszykówki, 

 

II. PUNKTACJA EGZAMINU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ  

DYSCYPLINA SPORTU     RÓWNOWARTOŚĆ PUNKTOWA OCEN                                    

                                                   bdb    db plus     db    dst plus    dst     ndst 

 

gimnastyka     10 9 8 6          4       0 

piłka siatkowa lub koszykówka  10 9  8 6          4       0 

  

III. GIMNASTYKA 

Sprawdzian z gimnastyki dla kobiet i mężczyzn obejmuje układ ćwiczeń wolnych  

i skok gimnastyczny. Końcowa ocena jest średnią arytmetyczną dwóch konkurencji .  

1. Układ ćwiczeń wolnych (wspólny dla kobiet i mężczyzn) 

Z postawy zasadniczej 2 kroki w przód i z naskoku przewrót w przód do przysiadu podpartego, z 

przysiadu podpartego  przewrót  w przód  do przysiadu podpartego, wyprost do postawy i poprzez siad 

o nogach prostych przewrót w tył do skłonu podpartego i postawy zasadniczej. Podskokiem pół obrotu 

i podejście do drabinki, wznos ramion w górę i zamachem stanie na rękach z oparciem o drabinki – 

wytrzymanie, opust dowolnej nogi w dół do postawy zasadniczej. 

2. Skok przez skrzynię –skrzynia w poprzek (5 części) 

Z rozbiegu i odbicia z odskoczni, przeskok kuczny z zaznaczeniem zamachu (odskocznia  

w odległości 0,80m od przyrządu) 

 

IV.   PIŁKA SIATKOWA  

Wykonanie odbić sposobem górnym i dolnym (na przemian) nad sobą w kole o wymiarach 3,60. Jed-

no odbicie sposobem górnym i dolnym określono jako cykl. Próba wykonywana jest dwukrotnie. 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ilości wykonanych cykli  i umiejętności technicznych wy-

konania prób odbicia piłki sposobem górnym i dolnym  

     Ocenie podlega: 

- postawa siatkarska, 

- poruszanie podczas wykonywania próby, 

- technika wykonania odbić sposobem górnym,  

- technika wykonania odbić sposobem dolnym, 

- ilość wykonanych cykli 

8       cykli            -   dostateczny 

9-10  cykli            -   dostateczny plus 

11-12 cykli            -   dobry 

13-14 cykli            -   dobry plus 

15 i więcej  cykli   -   bardzo dobry 



 

lub KOSZYKÓWKA 

Sprawdzian obejmuje wykonanie dwóch testów (kandydat wykonuje próbę tylko raz).  Ocena końco-

wa jest średnią arytmetyczną dwóch testów z koszykówki: 

1) wykonanie  kozłowania piłki slalomem i rzutów do kosza po kozłowaniu  

      (dwutakt) dwukrotnie z lewej  i prawej strony- na zmianę, 

2)  wykonanie trzech rzutów osobistych. 

  Ocenie  podlega: 

- poprawność wykonania niżej wymienionych elementów techniki: postawa koszykarska, kozło-

wanie piłki lewą i prawą ręką przy wykonywaniu slalomu, rzuty do kosza,  

- dynamika wykonania, 

- celność rzutów osobistych. 

Rzuty osobiste: 

   - 0 rzutów celnych   -   niedostateczny 

   - 1 rzut celny            -   dostateczny 

   - 2 rzuty celne          -   dobry 

   - 3 rzuty celne          -   bardzo dobry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Załącznik nr 2 do warunków i trybu przyjęć na studia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej 

 

 

Ustalenie warunków i trybu rekrutacji w przypadku egzaminów wstępnych,  

uwzględniających szczególne potrzeby kandydatów na studia,  

będących osobami niepełnosprawnymi 

 

 

Podanie o przyjęcie na studia na kierunek wychowanie fizyczne, złożony przez osobę niepełnospraw-

ną, nie spełniającą kryteriów medycznych i nie mogącą przystąpić do testu sprawności fizycznej jest 

rozpatrywany indywidualnie. Dziekan  powołuje zespół ekspertów w celu przeprowadzeniu analizy 

konkretnego przypadku. Dziekan, po zasięgnięciu opinii zespołu, podejmuje decyzję o przyjęciu  

kandydata na studia. W przypadku pozytywnej decyzji określony zastaje indywidualny tok studiów.  

 

 


