
Zarządzenie nr 21/2021

Rektora OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej
zdlia7 maja2021r.

w sPrawie zmianY harmonogramu zakończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach:
Pedagogika, Ekonomiao Administracja prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale
Nauk llumanisĘczno-Społecznych w Olsztynie oraz w F'itii Wydziału Zamiejscowego
wKętrrynie oraz na kierunku Kosmetologia i Wychowanie ftzyczne prowadzonych w formie
niestacjonarnej na WYdziale Nauk o Zdrowiu oraz w sprawie harmonogramu zakończenia
studiów drugiego stoPnia na kierunkach F'izjoterapia i Wychowanie flzyczne prowadzonych w
formie niestacjonarnej na Wydziate Nauk o Zdrowiu oraz na kierunkach Pedagogika i
Ekonomia Prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk Ilumanistyczno_
Społecznych w OlszĘnie w roku akademickim2020l2021

Na Podstawie § 23 ust. 1- 4 Regulaminu Sfudiów OlszĘńskiej Szkoły Wyższej, stanowiącego
zŃączntk do UchwĄ w 27/Ż02l Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 12.02.2021 r., złłanego
dalej Regulaminem Studiów, zarządzam co następuje:

Ustala się następujące terminy:

§2

1. Ostaforią ratę czesnego w roku akademickim 2020/2021 studenci, lłórry chcą przystąpió do
egzaminu dyplomowego wnoszą do dnia 07.06.202I r,

2- Zmiana terminów: ńożeniapracy dyplomowej oraz złożenia egzaminudyplomowego wymaga
zgody dziekana,

3. W Pr4'Padku złożenia podania o zmianę terminów wskazanych w § 1 w uzasadnionych
wypadkach terminy ustalane będą indywidualnie.
Sfudent, który nie złozył w terminie pracy dyplomowej lub nie przystąptł do egzaminu
dYPlomowego może bYĆ skierowany przez dziekana na powtarzanie roku (na pisemny wniosek)
łub skreŚlony z listy studentów, zgodnie z § 26 Regulaminu Studiów olsz§ńskiej SzkoĘ
Wyższej.
W PrrYPadkl uzYskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub
nieusPrawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziękan
WZnacZa drugi termin egzaminujako ostateczny, Egzaminwyznaczony w nowym terminie nie
może odbYÓ się wcześniej niżpo upływie jednego miesiącaod daĘ pierwszego egzaminu.

§1

4.

5.

l.p. Wyszczególnienie Termin
podstaworvy

Termin
dodatkowy

1 Termin złożenia pracy dyplomowej 15.06.202l r. ż0.09.2021r.

2.

Termin złożeniaw dziekanacie kart okresowych
osiągnięć sfudenta z kompletem wpisów w cęlu
zaliczeniarokll

15.06.2021r. 20.09.20żl r.

Termin ńożęnia kart obiegowych w dziekanacie 15.06.202l r. 20.09.2021r.

4, Termin egzaminów dyplomowych 30.06- 14.07.2021 r. 27-29.09.2021r.



6.

7,

8.

w prrypadku nieusprawiedliwionego nieprrystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym

terminie, student otrrymuje ocenę niedostateczną, którą wlicza się do ostatecznego wyniku

studiów. Ocenę wpisuje dziekan.

W prrypadku niezłożenia egzaininu dyplomowego w drugim terminie dziekan wydaje decyzję o

skęślęniu studęnta zgodnie z § 26 ust. 5 Regulaminu studiów olsztyńskiej szkoĘ wyższej,

przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego sfudent zobowięany jest do uregulowania

wszystkich zobowiązń wobec |Jczelni, zgodnie z § ż5 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Studiów

OlsĄńskiej SzkoĘ Wyższej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,

dr Agn


