
Uchwała nr 1/2019 

Senatu  Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Senatu 

 

Termin posie-

dzenia Senatu 

 

 

Zadania 

 

30.10.2019 

 

 

 Uchwalenie planu pracy Senatu na rok akademicki 2019/2020. 

 Powołanie Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w roku akademickim 

2019/2020. 

 Powołanie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej  ds. Nauczycieli Akademickich w 

roku akademickim 2019/2020. 

 Powołanie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich 

 Powołanie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 

 Powołanie Senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych 

 Powołanie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 

 Powołanie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 
 

 29.01.2020 

 

 

 Analiza wyników ewaluacji kształcenia na kierunkach studiów realizowanych na poszczegól-

nych wydziałach OSW w roku akademickim 2018/2019. 

 Sprawy różne wymagające uchwał Senatu 

 

25.03.2020  

 

 

 Określenie grup zajęć specjalnościowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzo-

nych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w roku akademickim 2019/2020. 

 Ustalenie zasad i warunków przyjęć na I rok studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej 

i niestacjonarnej w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk Humanistyczno –

Społecznych w Olsztynie, na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Olsztynie oraz w Filii na Wydziale 

Zamiejscowym w Kętrzynie. 

 Ustalenie zasad i warunków przyjęć na I rok studiów drugiego stopnia w formie stacjonarnej 

i niestacjonarnej w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk Humanistyczno -

Społecznych w Olsztynie, na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Olsztynie oraz w Filii na Wydziale 

Zamiejscowym w Kętrzynie. 

 Określenie zasad, trybu i limitów przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w formie 

stacjonarnej i niestacjonarnej w roku akademickim 2020/2021. 

 Określenie zasad, trybu i limitów przyjęć na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w formie 

stacjonarnej i niestacjonarnej w roku akademickim 2020/2021. 

 Określenie zakresów studiów podyplomowych prowadzonych w formie niestacjonarnej w roku 

akademickim 2020/2021. 

 Stan realizacji reformy szkolnictwa wyższego związanej z Ustawą 2.0 

 Sprawy różne wymagające uchwał Senatu 

 

24.06.2020   

 

 Ocena okresowa pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. 

 Działalność naukowo-badawcza Uczelni w roku akademickim 2019/2020. 

 Ocena okresowa kadry naukowo-dydaktycznej. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. oceny 

Nauczycieli Akademickich. 

 Stan realizacji reformy szkolnictwa wyższego związanej z Ustawą 2.0      

 Analiza wyników ewaluacji kształcenia na kierunkach studiów realizowanych na poszczegól-

nych wydziałach OSW w roku akademickim 2019/2020 

 Sprawy różne  wymagające uchwał Senatu 

 Informacja o działalności jednostek ogólnouczelnianych Uczelni 

Przed inaugu-

racją roku 

akademickiego 

2020/2021 

 Plan pracy Senatu na rok akademicki 2020/2021. 

 

 

 

Stałe punkty porządku obrad Senatu: 

- Reforma w szkolnictwie wyższym 

- Informacje Rektora/Dziekanów 

- Sprawy bieżące wymagające uchwał Senatu 

- Sprawy bieżące i wolne wnioski. 


