
Uchwała nr 36/2021 

Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie 

z dnia 26 marca 2021 r. 

 

w sprawie kierunków i grup przedmiotów dla studiów pierwszego, drugiego stopnia                           

oraz jednolitych studiów magisterskich w formach stacjonarnej i niestacjonarnej                                       

w roku akademickim 2021/2022 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (tj. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 16 ust. 7  Statutu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Senat uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Senat określa grupy przedmiotów na kierunkach studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich, w roku akademickim 2021/2022. 

 

1) Studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie – w formach: stacjonarnej                                

i niestacjonarnej, profil praktyczny kształcenia  

 

Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie – studia I-go stopnia 

Kierunek studiów – 

studia I-go stopnia 
Administracja Ekonomia Pedagogika Filologia 

w zakresie: 

Administracja 

publiczna 

Rachunkowość i 

finanse 

Pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza z terapią 

pedagogiczną 

Filologia 

angielska 

Ochrona danych 

osobowych 

Psychologia w 

biznesie 

Pedagogika resocjalizacyjna 

z socjoterapią Filologia 

rosyjska Administracja 

bezpieczeństwa 

Zarządzanie 

zasobami ludzkimi 
Psychopedagogika 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Olsztynie– studia I-go stopnia oraz jednolite studia magisterskie 

Kierunek studiów –  

studia I-go stopnia 
Kosmetologia 

Wychowanie 

Fizyczne 

Fizjoterapia –  

jednolite studia magisterskie 

w zakresie: 

Nutrikosmetyka Trener personalny Fizjoterapia w pediatrii 

Wellness & Spa 
Trener odnowy 

biologicznej 

Fizjoterapia w sporcie i rekreacji 

Fizjoterapia w geriatrii 

 

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrznie – studia I-go stopnia 

Kierunek studiów – 

studia I-go stopnia 
Administracja Ekonomia Pedagogika 

w zakresie: 

Administracja 

publiczna 

Rachunkowość i 

finanse 

Pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza z terapią 

pedagogiczną 

Ochrona danych 

osobowych 

Psychologia w 

biznesie 

Pedagogika resocjalizacyjna z 

socjoterapią 

Administracja 

bezpieczeństwa 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi 
Psychopedagogika 

 



2) Studia drugiego stopnia – w formach: stacjonarnej i niestacjonarnej, profil praktyczny 

kształcenia: 

 

Wydział Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie– studia II-go stopnia 

 

Kierunek studiów – 

studia II-go stopnia 
Administracja Ekonomia Pedagogika 

w zakresie: 

Administracja 

publiczna Finanse i 

rachunkowość 

Socjoterapia z profilaktyką 

uzależnień 

Ochrona danych 

osobowych 

Resocjalizacja z elementami 

kryminologii 

Administracja 

bezpieczeństwa 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi 

Terapia pedagogiczna z wczesnych 

wspomaganiem rozwoju dziecka 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Olsztynie – studia II-go stopnia 

 

Kierunek studiów –  

studia II-go stopnia 
Kosmetologia Wychowanie Fizyczne 

w zakresie: 

Zarządzanie w branży 

kosmetycznej 
Trener adaptowanej aktywności fizycznej 

Menedżer produktów 

kosmetycznych 
Menedżer sportu 

 

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrznie– studia II- go stopnia: 

 

Kierunek studiów – studia II-go stopnia Administracja 

w zakresie: 

Administracja publiczna 

Ochrona danych osobowych 

Administracja bezpieczeństwa 

 

§ 2 

1. Grupy przedmiotów, o których mowa w § 1, mogą być uruchomione pod warunkiem złożenia 

deklaracji ich wyboru przez co najmniej 15 osób. 

2. W wyjątkowych sytuacjach Rektor może podjąć decyzję zmieniającą limit ustalony w ust. 1. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  Przewodnicząca Senatu  

             REKTOR 

                                                                                                     dr Agnieszka Górska 


