
Zarządzenie nr 3l202I
Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

z dnia2l sĘcznia2021 r.

w sprawie harmonogramu zakończenia studiów w roku akademickim 2020l2021pierwszego stopnia,

drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich stopnia na wszystkich kierunkach w formie

stacjonarnej lub niestacjonarnej w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

Na podstawie § 23 ust. 1-4 Regulaminu studiów Olszryńskiej SzkoĘ Wyższej, stanowiącego załącmik
do UchwaĘ nr 4ll2020 Senatu Olsz@skiej SzkoĘ Wyższej w OlsĄ,rrie z dnia25.03.2020 r., zwanego dalej z
Regulaminem Sfudiów, zarządzam co następuj e:

Ustala się następujące terminy:

1.

§2
Ostatrrią ratę czesnego w roku akademickim 2020/202I studenci, którzy chcą przystąpió
do egzaminu dyplomowęgo wnoszą do dnia 13.06,20żl r.
Zmiana terminów: złożenia pracy dyplomowej oraz ńożenia egzaminu dyplomowego wymaga
zgody dziekana.

3. W przypadku ńożenia podania o zmianę terminów wskazanych w § 1 w uzasadnionych
wypadkach terminy ustalane będą indywidualnie.
Student, który nie złoĘł w terminie pracy dyplomowej lub nie przystąpił do egzaminu
dyplomowego może byó skierowany przez dziekana na powtarzanie roku (na pisemny wniosek)
lub skreślony zlisĘ studentów, zgodnie z § 26 Regulaminu studiów OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej.
W przypadku uzyskania z egzaminl dyplomowego oceny niedostatecznej lub
nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziękan
Wznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Egzaminwyznaczony w nowym terminie nie
może odbyó się wcześniej niżpo upĘrvie jednego miesiąca od daĘ pierwszego egzaminu.
W przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym
terminie, student otrzymuje ocenę niedostateczną, którą wlicza się do ostatecznego Ęmiku
studiów. Ocenę wpisuje dziekan.
W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan wydaje decyzję
o skreśleniu studenta zgodnie z § 26 ust. 5 Regulaminu Studiów Olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej,
Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest do uregulowania
wszystkich zobowiązań wobec Uczelni, zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Studiów
OlszĘńskiej Szkoły W yższej.
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l.p. Wyszczególnienie Terminy
1 Termin złożęnia pracy dyplomowej 15.06.202| r.

2.
Termin ńożeniaw dziekanacie niezbędnych dokumentów w celu
rozliczenia roku

1,6.06.2021r.

3. Termin egzaminów dyplomowych 0t-09.07.202l r.

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.


