
Uchwała nr 25lżOżż
Sęnatu OtszĘńskiej SzkoĘ Wyższej

z dniaż5 marca2022 r.

w sprawie wprowadzenia

Warunków i trybu przyjęcia na studia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

Na podstar.vie aft,]5 usta§,},z dnia 20 lipca 2018 r, Prav,tl o,szkolnicllrie v,;,-zszynt inauce

(Dz.U. z202l r. poz..ł78. zpoźńzm.) i §l6 pkt6 StatutLr Olszti,ńskiej Szkołl,Wy,ższe.i Senat uclrwala.

co następuje:

§l

Wprou,adza się Warunki i tr1,,b prąjęcia tla studia rł, Olszty,liskie.i Szkole Wyższej, który stanorvi

zalącznik do n i nie.| szej rrclrr.l ały,.

§2

Uchwała wclrodzi rv zycie z dnieIn podjęcia i oborviązuje od początku rekrutacji rv roku akademickim

202212023.

Przewod

dr Agn
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WARUNKI I TRYB PRZYJĘCIA NA STUDIA

W OLSZTYŃSKIEJ SZKOLE WYZSZEJ

§l
1. W roku akademickim 202212023 Olsztyńska Szkoła W:,ższa prą,jmuie lla studia prow-adzo-

ne na nizej \Ą},mieniol1ych kierurrkach i poziomach kształcerria:

.filologia - studia pierlłszettl stopnia. u,fbrmie stacjonarne.j i niestacjonarnej. protll praktyczny;

.fiziolerapia - strrdia jedrrolite magisterskie r,r,fbrnlie stacjonirrne,j. plo1-ll prakt_vczny;

kosmetologitt - studia pierrvszego i drtrgiego stopnia. rł, lormie stac.ionarne.i i niestacjonarnej,

profil praktyczny:

pedagogika - studia pierrvszego i drugieeo stopnia. rł, lilrtlric stacjonarnej i niestacjonarnej. pro1ll

Praką,czn1,,:

u'ychov,anie ./izyczne - studia pierr,vszego i dru_uiego stopllia. r,r, lornlic stac.jonarnej i niestacjo-

narnej. profi1 praktyczn1,,:

ckrlnomiu - studiapierrł,sze_9cl idru_gie_go stopnia. rł fbmrie stacjonarncj i niestacjor-rarnej, profil

praktyczny:

administrac7a - studia pierr,vszego i drugicgo stopIlia. rł klrmie stacjorrarrrej i niestacjonarnej.

profi1 prakty,,czny:

orazna \ĄISZyStkie inne kic'runki. trzr ktćlre Llczelnia olrzvnra zgodę na uruchomienie i pror,vadze-

nie przez, Mirristerstrł.o Nauki i Szkolnictrva Wvzsze_slo.

2. Przl,jęcie na studia następtrje przez,.

l ) rekrutację;

2) potwierdzenie ef-ektór,v uczenia się - poza kierunkanri. dla który,ch określono stanclardy kształ-

cenia:

3) przeniesienie z innej uczelni.

§2
1. Rekrutacja na studia r,r, OSW odb1,-w.a się drł,a raz\ w roku akademickilrl.

2. RekrLrtacja na studia trr,va:

ż na semestr zinrorł;r,od 4.05.2022 r. do 11.08.2022 r.- I tul.al

r od 15.08.2022 dt:30.09,20ż2 r.- II tura:

r na semestr letni od 12.12.2022 r. clo 28.0j"2023 r.
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§3

l. Na studia pierwszego stopnia lub.|ednolite str,rdia magisterskie moze b.vć przyjęta osoba, która

poSiada:

1) świadectrł,o doirzałości albo świadectwcl dojrzałości i zaśrł,iadczenie o wynikach egzaminu

maturalneg o z poszczególnych przedrniotcirł," o któr.vch mowa w przepisach o systemie oświaty:

2) świaciectwo dojrzałości i dyplom potlvierdzający kw,alifikacjc zawodowe w zawodzie naucza-

nym na poziomie technika. o których lnowa w przepisach o systemie oświaty:

3) świadectwo do.jrzałości i zaśrviadczenie o wynikach e_qzaminu maturalnego z poszczególnych

przedmiotów oraz dyplorn potrvierdzając.v kwalifikac.je zawodowe w zawodzie nauczanvm na

poziomie technika, o któr},ch mowa w przepisach o systemie ośw-iat,v;

4) św-iadectrł-o lub inn_v clokrrment uznan},lv Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniają-

cy do ubiegania się o przl,jęcie na studia zgodnie 7art.93 ust. 3 ustawy z clnia 7 wrześnta 1991 r.

o systemie ośrł,iat1,,(Dz. U. z2018 r. poz.1457 i 1560);

5) świadectwo i illny dokr,rment lub d.vplorn. o których mowa w ań. 93 ust. 1 ustarł;v. o ktorej

mowa w pkt 4:

6) świadectu,o lub d,vplom uznanv rł, Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprar,vniając_v do

ubiegania się o przy,jęcie na studia zgodnie z Llmow,ą bilateralną o wzajemnym uzna\Ą,aniu wy-

kształcenia:

7) świadectwo lub inny dokument uznan,v za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na

podstawie przepisórł- oborł,iązując,vch do clnia 31 rnarca 2015 r.

2. Na studia drugiego stoprria moze być przyjęta osoba. która posiada dyplom ukończenia stu-

diórł,.

§1

1.Kand_vdaci ubiegający się o prz.vjęcie na studia w OSW powinni zarejestrować się i wypełniĆ

aplikację w elektronicznym s\ stemie uczelni" a następnie złożyĆ \\, wyznaczonym w- Uczelni

miejscu n/lł, dokumenty:

1) fbrmularz podania o prz.vjęcie na studia. \\iygenerow-any i wydrukowany z systemu,

2) poświadczoną ptzez uczelnię kopię dokumentlr uprawiriającego do podjęcia studiów wyz-

szych,

3) jedną aktualną podpisaną lbtogratię w jpg (35rnmx45mm).

4) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwłvskazań do podjęcia lub kontynu-

acji kształcenia w przypadku kierunków,: fizjoterapia, kosmetologia. wychowanie flzyczne"

\
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, 5) umowę o studiowaniu wraz z zarząd7,eniem o płatnościach, wygenerowaną i wydrukowaną z/
SyStemu,

6) potwierdzenie wpłat lrtaścirłl,ch opłat.

2. Cudzoziemc), Llbiegajacy się o prz.yięcia na studia

wani są na zasadach oclrębri,vch przepistlrv (zasad1,

Szkole W.l,ższe.j)

§5
l. Dodatkowym \ł,arllnkiem prz},jęcia na kosmetologię - str-rdia pierrr.sze go stopnia. jest konkr,rrs

świadectu (clcena z biologii).

2. Osoby rrieposiadające matul,}, z biologii nlo_gll składać dokutnerrt1, na jednolite studia magi-

sterskie, Będa one dodatkorvo rcalizowałl, j0 _godzin (odpłatlr.l-ch) ćr,r,iczeń wyrórł,nalvczych

z biologii.

§(,

1. Dodatkowym \ĄIarunkierrr przl,jęcia rra fizjotet,apię - studia.jednolite magisterskie. jest konkurs

świadectw (ocena maturalna z biologii),

2. Osob1, nieposiadające maturv z biologii l-tlogi} składać dokument_v na .jedrrolite studia magi-

sterskie. Będą one dodatkolvo realizolł,ah, 20 godzin (odpłatn1,,ch) ćrviczeń rł,l,równau,czych z

bio1o_qii.

§7
1. Dodatko\\'},m \Ą,arunkiem przl,jęcia na filologię - stuclia pierr.vszego stopnia. jest pclzytywrra

ocena z ję4,ka angielskiego na śr,viadectr,r,ie mattralnvrn ltrb ccrtvflkat jez1,,kolv1,, na poziomie

82.

2. W przypadku niespełnienia tego r,v1,,mogu rł,arunkierrr przl,jęcia.ies1 poz,vtvwnv w,_vnik rozmo-

wy predyspoz.vcl,j nej ze znaj onrości j ęzyka ang i e l skicgo.

§8
1. Jezeli kandydatow-i ubiegającemu się o przl,jęcie na studia drugiego stopnia wvznaczono ter-

min przvstąpienia do egzarrrinu dvplolnorł,ego póznie.jsz1, niż rolpoczęcie uczestniczenia w po-

stępow'aniu rekrutacvjnym, moze on tynrczasotto. zanliast kopii dvplornu ukończenia studiórł,,

zloż7lc wydane przez rvłaścirł,ą uczelnię zaświadczenic o odb.vtvm egzaminie d5,,plomo\Ą/vm.

2. W przypadku przl,jęcia na studia drugiego stopr-ria kandl,dat. o ktcir,vm mo\\,a lłl ust. 1 powi-

nien złożyc kopię d_vplonlu ukończenia sttrclicirv \\llaz srtplenlentu clo dl,plom w ciągu

6 tygodni od dnia zdania egzatninu dy,plonror,r,ego.

w ()lszll,ńskiej Szkole Wyźszej przyjmo-

rckrutacji cudzclziemcór,v lv Olsztyńskie.i
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§9

1. W zr,viąz,ku z w_lkorz,vst1,,wanietn nletod i tcchnik kształcenia rra odległość od kandydatów-

wymaga się mi riinraln_vch kornpetencj i cl,fiorł,1,, c h.

2. W przypadku konieczności wy,korz1,,st)lrvarria plattbrrny. na której są realizowane zajęcia.

kazdorazorł,o przeprowadza się szkolenic dla str-rdentórł, rozpoczynając.vch pracę na platfor-

mie. Uczelnia udostępnia rórvnicz instrukcie.

3. Olsztyńska Szkoła Wl,ższa zaper,vtria osobom z niepełnosprar,vnością odpor,viednio dopaso-

waną fbrmę rekrutacji zrnieniając .je.j przcbieg 1ak. by, odpowiadał on potrzebom kandyclata

w1,,nikając_vm z jegcl rriepcłrrosprar.r,ności. ale nie wprou,adzając jednocześnie zadn_vch ulg

i zrł,olnień.

4. Osoby posiada.iące zaśrł,iaclczenie o stopniu niepełnosprar.vności mogą zlclż,7,c wniosek do

Biura ds. Osób Niepeillclsprawnyclr z prośbą o \Ą/ypoz)/czerrie sprzętu komputerowego.

§10

1. Prz.l,|ęcie na strrdia następuje rv drodze rł,pistl na listę studentow,.

2. Odmor.ł,a przl,jęcia na stttclia naslęprtje u droclzc dec_vzji administracrjnej.W przypadku. o

którym mowa lv ust. 1. clecl,zję podpistrje dziekan.

3. Od dec1,,zji dziekana prz.v-,sługuje odllołanie do rektora. w tertninie 14 dni od daty doręczenia

decl,zji.

4. W.vniki postępo\\,ania lł,sprarł,ie przl,jęcia na sttldia są jawrre.

5. Olsztyńska Szkoła Wl,zsza mozc trie uruchomić w roku akademickim ż02212023 pierwszego

roku stucliótł, na dallvm kicrtltrklr. .ieśli zgłosi się zbyt nrała liczba kandyclatów. o decyzji tej

uczelnia niezrł,łocznie poinforrnr,rjc osobii prą,|eta na studia. proponu.jąc jcdrrocześnie podjęcie

studió,,v na innl,nr kierunkr-r prorvadzon,vm w uczelni.

§ll
1. W,vsokość opłaty,rrpistlue.j trslalana jcst przez olgan r,vskazan_v rł,Statucie Olszt_vńskiej Szko-

ł_v Wyzszej na podstawic tlstarł,\,Pratł,cl o szkolnictr,vie rł,yzsz_ynr z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.

IJ. żOż1. poz. 478 z poźn. zn.).

2. Koszt,v postępo\ł,ania krvaliflkac_vjnego oraz rłl,sokość czesnego na pierwszym roku studiów

określa organ rvskazan1,, lv Statucie C)lszt_vriskicj Szkołl,W.vźszej nie poźniej niZ do 30 kwietnia

roku akadem i c kie go poprzedza_j ące go pi errvsz1, rcl k str,rdicirł .

3. Absolrł,enci Uczelni prą,jrrrowarri stl na studia bez opłaty lł,pisorvej.


