
Zarządzenie nr 9120ż2

Rektora Olsźyńskiej Szkoły Wyższej
zdnia7 marcalOż2r.

w sprawie harmonogramu zakończenia studiów w roku akademickim ż02ll202ż

Pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich stopnia

na wszystkich kierunkach w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej

w OlszĘńskiej Szkole Wyższej

Na Podstarvie § 23 ust. l-,ł Rcgulaminu studiórr OisztvrisI<ie.j Szkoły, Wyższe.;. slanowiącego załącznik
do Uchr,vałr" nr 51/202 l Senatu Olsztyńskiej Szkołr,W._l,ższej r,v O|sztvnie z ćlnia lfi.06.202 l r.. zwanego dalej z
Regularłinem Studiów. zarzadzaln co następuje:

Ustala się następujące terl,1litrl :

§2

1. Ostatnią ratę czesnego lv roku aliac]enrickinl 202l l2022 studeltci. ktcirz1, chcą przy,stąpic
do egzarninu dyplomorłego \\inoszą clo dnia l6.06.2022 r.

2. Zmiana terIniIltir,r: zloż,enia pracv dl,ploI,nou,e_i oraz zlr.l.żenia egzarninu dr,,plolnowego \ł\,l-naga
zgody dziekarla.

3. W PrzYPadku złożenia podałlia o zIllianę terlllitltjrv lvslrazaItych rl, c\ l r.l uzasadnionych

5.

r,vypadkach ternr i nv u stalane będą i ndy,rvid ua ln i e,

Stttdent, którY nie złożył w terminie prac1, dy,ploIllclrl,ej lub nie prz1,,stąpił clo egzalrrilltt
dYPlotnorł-ego lnoże by'Ć skierowalw prze7, clziel<ana lla po$,tarzanie roku (na pisemn5, rvniosek)
lub skreŚIony z lis§,'studentólv. zgodnie z § 26 Regr-llalrlinu stttciiórv Olsztlriskiej Szkołl,Wyższej,
W przypadku uz1,,skania z cgzalni1-1tt dvplotrrolle_t]cl ocenv niedostateczne.j lub
nieusPra\l'iedliwionego nieprzl,stąpicnia do tego e_gzanrilrLt \\,ttstalonytł,l ternrinie. dziekalr
wYZnaCZa drugi tennin egzanlinu _jako ostatcczIl),. I]gzalnin wyzllaczoll\,\\, r|owvnl tenninie nie
lnoze odbyć sie r,r,cześnie.i niż po upłvrvie.iednego trliesiąca ocl dat1 pieru,szego eqzanlit-ltt.
W PrzYPadku nieusprau'iedliwionego Ilieprz_vstąpienia do egzaminLr cl1,,plolnorvego w ttstalonvln
terllinie, student cltrzy'nluje ocenę niedostateczllą. którą lvlicza się do ostatecztlego wyniku
studiórv. Ocenę rvpistrie dziekan,
W PrzYPadku niezłożellia egzanlitll-t dr.plolnolvego \\ drtrgirn terminie clziekan rvl,daje decyzję
o skreŚleniu studetrta zgodrrie z § 26 tlst. 5 f{egLrlanrinu Studicirv Olszt1,Iiskiej Szkoły,Wyższej.

§1

4.

6.

7.

l.p. Wyszczególnienie I termin II termin

1 Terlnin zlożenia praci, dy,ploInorve.i 20.06.2022 r. 16.09.2022 r.

ż.
Tennin zlożenia u, dziekanacie rriezbędnvch
dokunlentórv rł, celu rozliczenia roktt

20.06.2022 r. 16.09.2022r.

Tenn i n egzanl inórv dvplonlclw l,ch 01-12.07.2022 r. 26-29.09.2022r.



B.

9.

opłata za wvclanie dr plonltl rv rclku akadenickirn 202112022lvynosi 60 zł.

przecl przystąpieIlierll do egzanrinu clvplornor,vego student zobowiązany jest do uregulowania

wszystkich zoborriązati u,obcc Uczelni. zgodnie z § 25 ust.2 pkt ił Regulaminu StudiÓW

Ol sztlriskic,i Szkoł1 \\i},ższe.i .

Zarządzenie r.vclrodzi u,ży,cie z dniem podpisania.

§3


