
Uchwała nr 22lż022
Senatu OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej w Olsztynie

z dniaż5 marcaZOżż r.

w sPrawie kierunków i zakresu modułów do wyboru dla studiów pierwszego, drugiego stopnia

oraz jednoliĘch studiów magisterskich w formach stacjonarnej i niestacjonarnej

w roku akademickim 202212023

Na podstawie art. 28 ust. l pkt 1 6 Ustawy z dnia 20 lipca 20 1 8 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.
U. z2021 r.poz.478) oraz § 16 ust. 7 Statutu Olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej, Sęnit uchwala co następu.ie:

§l

Senat określa grup), przednriotór,r, na kierunkaclr studiów pierwszego. drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich. lv roku akademickinl 202212023.

1) Studia pierrł,szego stopnia oraz .iednolite studia magisterskie - r,r, lbrlnaclr: stacjonamej
i niestacjonarrrej, prakty,czny profi l kształcenia

Wydział Nauk HumanisĘczno - Społecznych w olsztynie - studia l-go stopnia

WYdział Nauk o Zdrowiu w OlszĘnie - studia l-go stopnia oraz jednolite studia magisterskie

F'ilia Wydział Zamiejscowy w Kętrznie - studia l-go stopnia

Kierunek
studiów

Administracja Ekonomia Pedagogika FiloIogia

studia I-go
stopnia

w zakresię:

Adrnirristracja
publiczna

Finanse i

rachunkorł,ośc

Pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza zterapią

pedagogiczną

- studia nauczycielskie

Język angielski lv
biznesie translatoryka

Ochrolra danycIl
osobowyclr Zarządzanie

zasobalni
ludzkirni

Pedagogika resocj al izacvjna z
socjoterapią Filologia angielska

- studia
naućzycielskie

Administracja
bezpieczeństwa

Doradźwo zawodowę

- studia naucz_ycielskie

Kierunęk
studiów Kosmetologia Wychowanie Fizyczne Fizjoterapia -

iednolite studia magisterskie
studia I-go
stopnia oraz

j.m.w
zakresie:

Nutrikosmetyka
Wychowanie flzyczne -
studia nauczycielskie

Fizj oterapia w pediatrii

Wellness & Spa Fizjoterapia w sporcie i rekreacj i
F izj oter apia w pulmonolo gii

Kierunęk
studiów Administracja Ekonomia Pedagogika

studia l-go
stopnia
w zakresie:

A dm in i stracj a pllbliczna l,-inanse i rachunkowośc
Pedagogika opiekuńczo-wy chow aw cza z

terapią pedagogiczną

- studia nauczvcielskie
Ochrona danych

osobowych
zarzadzanje zasobarni

ludzkimi

Pedagogika resocj alizacyjna z socj oterapią

Administracja
bezpieczeństwa

Doradżwo zawodowe

- studia nauczycielskie



2) Studia dI,ugieeo stopnia w fbrnlach: stacjor'arne.j i Iliestac.jonarrlej. profil prakty,czny
ksztalcęn ia:

Wl'dział Nauk Humanistyczno - S;lołecznych rv Olsztynie * ,sluditl II-głl stclpltitt

Wydział Nauk o Zdrowiu w Olsztynie - studia li-go stopnia

Filia Wydział Zamiejscoł}T w Kętrznie - studia II- go stopnia

§2
l. Grupl'przedmiotólł," cl l<tórvch l]lo\\a rr § 1.1llogą bl,c r.trtlchoIlliotre pod rvarttnkietn złoż3nia

deklaracji iclr rvy,btll,u przez co na.jlllllie_j l5 oscib.

2. W lł,yątkorvy,ch sl"tuacjach Rektor nloże podjąc decl,zję zlrlierliajacą lilnit ustalolrl,w ust, l.

uchwała wchodziw zvcie z dniem

Przewod

§3

podjęcia.

studia II-go stopnia
w zakresie:

Adrll inistracja Socj oterap ia z profi laktyką
uzaleźnień

Resocjalizacja z elementami
l<ry,,Ilrino logii

Adm inistlacja Terapia pedagogiczna z wcżesnym

studia ll-go stopnia
ri zakresie:

Zar ządzarli e lv brarrż1" kos tnetr,czne.i Wychowanie flzyczne - studia
nauczycielskie

M enedzcr prod uktćlrv kostrretl,cznvch

dr

kierunek studiów Admin istracia F'.knnnmia

Finanse i

rachunkorvoścOchrona dany,ch
osobowvch

Ztlrz,aclz,anie
zasobami ludzkinii

](ierunek studiów kosmetolosia

kierunek studiów

studia II-go stopnia w
zakresie:

Adln in istrac_ia publiczna

Ochrona danvch osobolvl,ch

Adrn i n istrac.j a bezp ieczeristlva


