
Załqczniknr l do Uchwały Senatunr 39/202l
O tsz tyń s kiej Sz koĘ ltly*zej

z dnią 26 mąrcą 202 1 r.

WARI]NKI I TRYB PRZYJĘCIA

1\A STUDIA W OLSZTYNSKIEJ SZKOLEWYŻSZEJ

§1

1. W roku akademickim 202112022 Olsńyhska Szkoła Wyższa przyjmuje na studia prowa-

dzone rlańżej wymienionych kierunkach i poziomach ksńałcenia:

filologia - studia pierwszego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, profil praktycz-

ny;

fizjoterapia - studia jednolite magisterskie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, profil prak-

Ęczny;
kosmetologia - studiapierwszego i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej,

profil praktyczny;
pedagogika - studia pierwszego i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej,

profil praktyczny;
wychowanie fizyczne - studia pierwszego i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i niesta-

cj onamej, profi l praky czny ;

ekonomia - studia pierwszego i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, pro-

fil praktyczry;
administracja - studia pierwszego i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej,

profil praldyczny;
oraz na wszystkie inne kierunki, na które Uczelnia otrzyma zgodę na uruchomienie i prowa-

dzeńe ptzez Ministerstwo Nauki i SzkolnictwaWyższego.

Z.Przyjęcie na studia następuje przez;

1) rekrutację;

2) potwierdzenie efektów uczęnia się - poza kierunkami, dla których określono standardy

ksźałcenia;
3) przeniesieńe z innej uczelni.

§2

1. Rekrutacja na studia w OSW odbywa się dwa razy w roku akademickim.
2. Rekrutacja na studia trwa:



§3

1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie moze być przyjęta osoba,

która posiada:

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu

maturalnego zposzczęgólnych przedmiotów, o klórych mowa w przepisach o systemie oświa-

ty;
2) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nau-

czarlymna poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

3) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczegóI-

nych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie naucza-

nym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświa§;
4) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument upraw-

niający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art.93 ust. 3 ustawy z dnia7 v,rzęśnia

199l r. o systemie oświa§ (Dz.U. zż018 t. poz. 1457 I1560);

5) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której

mowaw pkt 4;

6) świadectwo lub dyplom uzrrany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do

ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu

wyksźałcenia;
7) świadectwo lub inny dokument uznany zatównorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości

na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

2. Na studia drugiego stopnia możebyć przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia stu-

diów.

§4

1.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w OSW powinni zarejestrowaó się i wypeł-
nió aplikację w elektronicznym systemie uczelni a naĘpnie zŁoĘó w wyznaczonym w
Uczelni miejscu rrlw dokumenty:
1) formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,

2) poświadczonąprzez uczelnię kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wyź-
szych,
3) jedną aktualną podpisaną fotografię w jpg. (35mmx45mm),

4) zaświńczęnie odlekarzamedycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia lub konty-
nuacji kształcenia - w przypadku kierunków fizjoterapia, kosmetologia, wychowanie ftzycz-
flO,

5) umowę o studiowaniuwrazzzarządzeńem o płatnościach, wygenerowaną i wydrŃowaną
z systemu,

6) potwierd zenie wpłat właściwych opŁat.
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I
2. Cldzoziemcy ubiegający się o przyjęcia na studia w OlszĘńskiej Szkole Wyższej przyj-

mowani są na za§adach odrębnych przepisów (zasady rekrutacji cudzoziemców w Olsźyń-

skiej Szkole Wyższej)

§5

ustalenie warunków i trybu rekrutacji w przypadku egzaminów wstępnych,

uwzględniających szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełno-

sprawnymi określa zńączniknr 2 do niniejszej uchwały.

§6

Dodatkowym warunkiem przyjęciana kosmetologię - studia pierwszego stopnia, jest konkurs

świadectw (ocena z biologii lub procent uzyskanych punktów).

§7

1. Dodatkowym warunkiem przyjęcianafizjoterapię - studia jednolite magisterskie, jest kon-

kurs świadectw (ocena maturalna z biologii lub procent uzyskanych punktów).

2. osoby nieposiadające matury z biologii mogą składać dokumenty na jednolite studia magi-

sterskie. Będą one dodatkowo realizowńy 20 godzin(odpłatnych) ówiczęftwyrównawczychz

biologii.

§8

1. Dodatkowym warunkiem przyjęcia na filologię - studia pierwszego stopnia, jest pozytywna

ocena z języka angielskiego na świadectwie maturalnym lub certyfikat językowy na pozio-

mie 82.

2. W przypadku niespełnienia tego wymogu warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik roz-

mowy predyspozycyj nej ze znajomości j ęzyka angielskiego.

§9

1.Ieżeli kandydatowi ubiegającemu się o przyjęciana studia drugiego stopnia wznaczono
termin przysĘpienia do egzarrtinu dyplomowego późniejszy niżrozpoczęcie uczestniczeniaw

postępowaniu rekrutacyjnym, może on tymczasowo, zamiast kopii dyplomu ukończenia stu-

diów, złożyó wydane przez właściwą uczelnię zaśńadczenie o odbytym egzaminie dyplo-

mowym.

2. W przypadku przyjęcia na studia drugiego stopnia kandydat, o którym mowa w ust. l po-

winien ńożyć kopię dyplomu ukończenia studiów wraz suplementu do dyplom w ciągu

6 §godni od dnia zdaniaegzaminu dyplomowego.



§10

Olsztyńska Szkoła Wyższa zapewnia osobom z niepełnosprawnością odpowiednio dopaso-

waną formę rekrutacji zmieniającjej przebieg tak, by odpowiadał on potrzebom kandydata

wynikającym z jego niepełnosprawności, ale nie wprowadzaj ąc jednocześnie zadnych ulg i
zwolnień.

§11

1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

2. Odmowa przyjęciana studia następuje w drodze decyĄi administracyjnej. W przypadku, o

którym mowa w ust. 1, decyzję podpisuje dziękan.

3. Od decyzji dziekanaprzysługuje odwołanie do rektora, w terminie 14 dni od daty doręcze-

ńadecyzji.

4. Wyniki postępowania w sprawieprzyjęciana studia sąjawne.

5. OlszĘńska Szkoła Wyższamoże nie uruchomić w roku akademickim 202012021pierwsze-

go roku studiów na danym kieruŃu, jeśli zgłosi się zbyt mała|iczba kandydatów. O decyzji

tej Uczelnia niezńocznie poinformuje osobą przyjęta na studia, proponując jednocześnie

podjęcie studiów na innym kierunku prowadzonym w uczelni.

§12

1. Wysokość opłaty wpisowej ustalana jest przez organ wskazany rł, Statucie Olsźyńskiej
Szkoły WyższĄ na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie vlyższym z dnia 20 lipca 2018
roku (tj. Dz.U.202l,poz.478 zpóźn, zm.).

2. Kosńy postępowania kwalifikacyjnego oraz wysokość czesnego na pierwszym roku stu-
diów określa organ wskazany w Statucie Olsztyńskiej Szkoły Wyższej nie później niZ do
10 kwietnia roku akademickiego poprzedzającego pierwszy rok studiów.

3. Absolwenci Uczelni przyjmowani są na studia bez opłaĘwpisowej.
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Załqcznik nr }

do ,, Warunkóv i trybu pr:yjęć na studia w Olsztytskiej Szkole Wyższej "

Ustalenie warunków i trybu rekrutacji w przypadku egzaminów wstępnych,

uwzględniaj ących szczególne potrzeby kandydatów na §tudia,

będących o§obami niepełnosprawnymi

podanie o prz;1fęcie na studia na kierunek wychowanie ftzyczne, złożony ptzez osobę niePeŁ

nosprawną, nie spełniającą kryteriów medycznych i nie mogącąprzystąpiĆ do testu sprawno-

ści ftzycmrcj jest rozpatrywany indywidualnie. Dziekan powołuje zespół ekspertów w celu

przeprowadzeniu analizy konkretrego przypadku. Dziekan, po zasięgnięciu opinii zespołu,

podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia. W przypadku pozytywnej decyzji okre-

ślony zasĄe indywidualny tok studiów.


