
Uchwała nr 23lżOż2
Senatu Olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej

z dniaż5 marcaż022 r.

w sprawie określenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęciz i zakończenia rekrutacji

na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

w formach stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Nauk HumanisĘczno - Społecznych

w OlszĘnie, na Wydziale Nauk o Zdrowiu orazw Filii na Wydziale Zamiejscowym w Kętrrynie

w roku akademickim 2023 /20ż4

Na podstawie ar1. 28 ust. l pkt. l0 Ustarv__r,, z dnia 20 lipca 20 l 8 l,- Pruv,tl o szkolnit:tll,ie v):s:ym i nauce (Dz. U.
z 202l r. poz,478) w z,w. z .s 16 ust. 6 Statutu Olsztl,tiskiej Szkołl, W_vższej, Senat uchwala, co nastepuje:

§l

1. W roku akademickirn 202312024 rł,Olsztyrlskie.j Szkole Wy,ższej będzie prorvadzolla rekrutacja
na kierunkach:

Studia pienvszego stopnia:
'r Pedagogika (WNIl-S. Filia WZ);
ż Ekonornia (WNH-S, Filia WZ);
r Adlninistracja (WNH-S. Filia WZ):
'r Filologia (WNH-S).
ż KosInetologia(WNoZ):
r Wvchonatlie Fiztcztre (WNoZ).

Studia drugiego stopnia:
ż Pedagogika (WNH-S);
r Ekononlia (\Ą/NH-S);

. Adrlinistracja (WNIl-S. Filia WZ):
z Kostnetologia(WNoZ):
. Wy,cholranie Fizl,czne (WNoZ).

Jednolite studia magisterskie:
,- Fizjoterapia (WNoZ);

2. Rekrutac.ja lla rok akadenicki 202312024 będzie prorł,adzotla \\,drodze elektronicznej
irozpoczyna się l5 nlarca 2023 r, azakońcą,,się 30 r.vlześnia 2023 r.

3. W przy,padku niewvczerpania limitLr przi,jęc na poszczególne kiertrnki studiór,r,rv określonych
terminach. Rektor może przedłuzl,ć ternlin rekrutacji.

§2

1. Senat u,odrębnej uchr,vale określi zaklesl,nlodułóu,do rł,vbortt. .|akie będą mogli wybrac studenci
podczas pierrł,szego roku studiólv lv roku akademickiIn 2023l2024.



2. Senat Uczelni do dnia 30 czerwca żOż3 roku uchwali plany studiów i programy ksźałcenia dla
określonych grup przedmiotów,

§3

Kosz§ postępowania klvaliflkacyjrrego oraz iclr wysokość na trzy lata studiów określi Rada
Wykonar,vcza r,v lr,l,danvn zarządzelliu. nie pózniej niz do l0 marca 2023 r.

§4

Zasad,l,irvarunki rekrLrtac.ji na studia pierr.vszego i drtlgiego stopnia oraz jednolite studia rnagisterskie
lv fbrmach stacjonarnej i niestacjotlarnej określa procedura rekrutacv jtla.

§§

Rekrutacja będzie prorvadzotla lv dwóch terminaclr, Tennin składania dokrlmentólv określa się
następująco:

l) do 31 sierprria 2023 r. - I termin lekl,utacji:

2) do 30 r,vrześnia 2023 r. II terlnirl rekrutacji:

Realizację UchwaĘ powierza się Rektorowi Uczelni.

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia,

Przewodn

dr Ag

§6

§7


