
Uchwała nr 45l202I
Senatu OlszĘńskiej Szkoły Wyższej

z dnia 18 czerwca 202I r.

w sprawie zatwierdzenia programów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz studiów

jednoliĘch magisterskich na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w OlszĘnie,

na Wydziale Nauk o Zdrowiu oruzw Filii na \ilydziale Zamiejscowym w Kętrzynie

Na podstawie § 3 Rozporz ądzeniaMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniall września 2018 r. w sprawie

studiów (Dz.U. z20l8 r., poz. 186l), art. 28 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia}O lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. ml.) oraz § 16 ust. 1 pkt 7 Statutu OSW, Senat Olsztyńskiej
Szkoły Wyższej uchwala, co następuje:

§l

Senat Olsz§ńskiej SzkoĘ Wyższej, ustala progfamy studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz

studiów jednolĘch magisterskich na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w OlszĘnie,
na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz w Filii na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie. Programy
studiów dla poniższych kierunków, stanowią załączniki do uchwĄ

1) Studia pierwszego stopnia oraz jednolite sfudia magisterskie - w formach: stacjonamej

i nie stacj onarnej, profi l pr akty cmy ksźałcenia :

Wydział Nauk HumanisĘczno - Społecznych w Olsztynie - studia I-go stopnia

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrznie - studia l-go stopnia

kierunek studiów *

studia I-go stopnia
Ekonomia Filologia

w zakresie:

Administracja
publiczna

Rachunkowość i
finanse

Pedagogika opiekńczo-
wychowawczazterapią

pedagogiczną
Filologia angielska

Ochrona danych
osobowych

Psychologia w
biznesie

Pedagogika
resocjalizacyjna z

socjoterapią Filologia rosyjska
Administracja
bezpieczeństwa

Zatządzanie
zasobami ludzkimi

Psychopedagogika

kierunek studiów -
studia I-go stopnia

Ekonomia

w zakresie:

Administracja
publiczra

Rachunkowość i
finanse

Pedagogika opiekńczo-
wychowawcza zterapią

pedagogiczrą

Ochrona danych
osobowych

Psychologia w
biznesie

Pedagogika r es o cjalizacy jna z
socjoterapią

Administracja
bezpieczeństwa

Zarządzanie zasobami
ludzkimi

Psychopedagogika

Administracja Pedagogika

Administracja Pedagogika



Wydział Nauk o Zdrowiu w OlszĘnie- studia l-go stopnia oraz jednolite studia magisterskie

2) studia drugiego stopnia - w formach: stacjonarnej i niestacjonarnej, profil praĘczny ksźałcenia:

Wydział Nauk HumanisĘczno _ Społecznych w OlszĘnie__ studia II-go stopnia:

Wydział Nauk o Zdrowiu w OlszĘnie - studia II-go stopnia:

Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrznirstudia II- go stopnia:

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

§2

Kierunek stu<iiów -
studia l-go stopnia

Kosmetologia
Wychowanie

BĄczne
Fizjoterapia -

j ednolite studia rłagis**rslłie

w zakresie:

NutrikosmeĘka Trener personalny Fizjoterapia w pediatrii

Wellness & Spa
Trener odnowy

biologicznej

Fizjoterapia w sporcie i rekreacji

Fizj oterapia w geriatrii

kierunek studiów -
studia II-go stopnia

Administracja Ekonomia Pedagogika

w zakresie:

Administracja
publicma Finanse i

rachunkowość

Socj oterapia z profilaktyką
uza|eżmień

Ochrona danych
osobowych

Resocj alizacj a z elementami

kryminologii

Administracja
bezpieczeństwa

Zarządzanie zasobami
ludzkimi

Terapia pedagogiczna z wczesnych

wspomaganiern rozrvoju dzięcka

kierunek studiów *

studia II-go stopnia
Kosmetologia

'Wychowanie FĘczne

w zakresie:
Zarządzanie w branĘ kosmetycznej

Trener adaptowanej aktywności
fizycznej

Menedzer produktów kosmetycznych Menedżer sportu

Kierunek studiów - studia II-go stopnia Administracja

w zakresie:

Administracj a publiczna

Ochrona danych osobowych

Admini stracj a b ezpie c zeństw a

Przewodn


