
Uchwała nr 25/2021 

Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie 

z dnia 12 lutego 2021 r. 

 

w sprawie określenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów inżynierskich, pierwszego stopnia 

w formie studiów niestacjonarnych oraz pierwszego i drugiego stopnia w formie studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 

 

 

Na podstawie § 16 ust. 1, pkt 6 i  § 17 ust. 2, pkt  9 Statutu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Senat 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

1. W przypadku uzyskania pozwolenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie  

kierunków: Informatyka, Logistyka i Zarządzanie Uczelnia przyjmie kandydatów na pierwszy rok 

studiów pierwszego i drugiego stopnia w ramach limitów przyjęć ustalonych w niniejszej 

uchwale. 

 

2. Ogólny limit miejsc ustala się następująco: 

 

Studia pierwszego 

stopnia 

ogółem: 400 

w tym: stacjonarne 100 

Studia drugiego 

stopnia 

ogółem: 200 

w tym: stacjonarne 100 

 Razem 600 

 

§ 2 

 

1. Senat Uczelni ustala limity na poszczególne kierunki studiów: 

 

1) Studia inżynierskie,  pierwszego stopnia, studia  niestacjonarne – Wydział Nauk 

Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie: 

 

Kierunek studiów 
limit miejsc/ 

stacjonarne 

limit miejsc/ 

niestacjonarne 

Logistyka 0 50 

Informatyka 0 50 

Razem  0 100 

 

2) Studia inżynierskie, pierwszego stopnia, studia niestacjonarne  – Filia - Wydział 

Zamiejscowy w Kętrzynie: 

 

Kierunek studiów 
limit miejsc/ 

stacjonarne 

limit miejsc/ 

niestacjonarne 

Informatyka 0 50 

Logistyka 0 50 

Razem  0 100 



 

 

3) Studia pierwszego i drugiego stopnia, studia  stacjonarne i niestacjonarne – Wydział 

Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie: 

 

Kierunek studiów 
limit miejsc/ 

stacjonarne 

limit miejsc/ 

niestacjonarne 

Zarządzanie – studia pierwszego stopnia 50 50 

Zarządzanie – studia drugiego stopnia 50 50 

Razem  100 100 

 

 

4) Studia pierwszego i drugiego stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne – Filia - 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie: 

 

Kierunek studiów 
limit miejsc/ 

stacjonarne 

limit miejsc/ 

niestacjonarne 

Zarządzanie – studia pierwszego stopnia 50 50 

Zarządzanie – studia drugiego stopnia 50 50 

Razem 100 100 

 

§ 3 

 

W przypadku wyczerpania limitu przyjęć i przedłużenia terminu rekrutacji przez Rektora, Senat może 

zmienić limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów. 

 

§ 4 

 

Realizację uchwały powierza się Rektorowi Uczelni. 

 

§ 5 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Senatu 

REKTOR 

 

dr Agnieszka Górska 

 

 


