
Uchwałanr 42/2021
Senatu OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej

zdnia 18 czerwca 2021, r.

w sprawie określenia zakresów studiów podyplomorrych prowadzonych w formie

niestacjonarnej w roku akademickim 2021D022

Na podstawie § 16 ust. 7 Statutu OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej w Olsztynie, Senat uchwala, co

następuje:

§1

Senat określa zakresy studiów podyplomowych realizowane na Wydziale Nauk Humanistyczno -
Społecznych w Olszłnie, na Wydziale Nauk o Zdrowiu w OlszĘnię oraz w Filii na Wydziale

Zamiejscowym w Kętrzynie w roku akademickim 202I/2022:

1) Administracja publiczra (2 semesĘ)
2) Ana|izadanych biznesowych (2 semestry)

3) Analizafinansowa izarządzarie finansami jednostki (2 semesĘ)
4) Audytor systemów tnformaĘcnrych (2 semestry)

5) Bezpieczeństwo i higiena pracy (2 semesĘ)
6) Controlling i rachunkowośó zarządcza (2 semesĘ)
7) Dietetyka ,

8) Doradztwo zawodowe
9) Edukacja dlabezpieczeństwa
10) Effective business communication (studiapodyplomowe wjęzyku angielskim)

11) Ekonomia społeczna (2 semesĘ)
12) Fitness
13) Gerontologia i opieka nad seniorami (2 semesĘ)
14) Inspektor ochrony danych osobowych oraz administrator danych (2 semestry)

15) Menedżer spońu
16) Menedżerskie sfudia podyplomowe - zarządzartie firmą (2 semestry)

17) Odnowa biologiczna
1 8) Organiz acja i zarządzanie oświaĘ
19) Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
20) P t zy gotowanie pedago giczre
21) Rachunkowośó i analiza gospodarki cyfrowej

22) Rachunkowość i audyt międzynarodowy
23) RachuŃowość (2 semesĘ)
24) Techniki relaksacyjne i elementy jogi
25) T er apia pedago giczna
26) Trener personalny spońu

27) W czesna interwencj a

28) Zamówienia publiczne (2 semesĘ)
29) Zarządzanie kryrysowe (2 semesĘ)
30) Zarządzanie opieką senioralną (2 semesĘ)
3I) Zarządzanie projektami z wykorzystaniem środków zewnętrzrych



32) Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach koŃurencji i współpracy
międrynarodowej (2 semestry).

33) Zarządzarrie uasobami ludzkimi (2 semesĘ)
3Ą Żywienie i wspomaganie dietetycn]ew sporcie

§2

Studia podyplomowe w określonym zakresie, o których mowa w § 1, mogą byó uruchomione zgodnie
z zasadanń zawarĘmi w Regulaminie studiów podyplomowych.

§3

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Przewodn


