
tjchrvała nr 2412022

Senatu Olszty,risltiej Szlroły Wl,ższc_j u, Olsztyrrie
z dnia 25 nrarca 2022 r.

w sprawie określenia |imitów przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia

oraz na,jeclnolite studia magisterskie w formach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

lv roku akademickim 202312021

Na podstawie § 16 ust. 6 StatutLr Olsztyliskiej Szko§,Wyźszej lv Olsztl,nie, Senat uclrr.vala, co następuje:

§l

1. Uczelnia przyjmLrje kandl,clatórv na pierrvsz1.,,rol< stuclióu,piel,uszego i drtrgiego stopltia orazna
jednolite studia lnagisterskie lv ralllach lirnitórv przy,jęc ustalonyclr lv ninie.jszej uchrvale,

2. Ogólny limit miejsc ustala się rrastępLrjąco:

Studia l-go stopnia
ogółem: 160

w tyln studia stacjonarne 310

Studia II-go stopnia
ogółem: 450

rł, tyrn strtdia stacjonarne 100

Jednolite studia magisterskie
ogółem: 150

l,v tvln studia stacjonartre l50
Razem 1360

§2
1. Senat Uczelni ustala limity naposzczególne kierunki sfudiów:

1) Studia I-go stopnia oraz jednolite studia magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Wydzial Nauk Humanistyczno * Społecznych w Olsztynie
kierunek studiów
studia I-go stopnia

limit miejsc/ stacj onarne limit miej sc/ niestacj onarne

Ekonomia 30 50

Pedagogika 30 50

Administracja 30 50

Filologia angielska 30 50

Razem 120 200

Wydział Nauk o Zdrowiu w OlszĘnie
kierunek studiów -

studia l-go stopnia oraz
jednolite magisterskie

limit miej sc/ stacj onarne limit miejsc/ niestacjonarne

Fizjoterapia -
jednolite studia magisterskie

l50

wvchowanie flzxczne 50 50

Kosmetologia 50 50

Razem 250 100



Filia - Wydział Zamiejscowy w Kętrrynie

ż) Studia II-go stopnia, śtudia stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Nauk Humanistyczno -Społecznych w OlszĘnie

wvclziałzamieiscowv w ket
Kierunek studiów - studia II-go stopnia limit miejsc/ niestacjonarne

Administracja 50
Razem 50

§3
W Przypadku wyczerpallia limitr"r przy,jęć i przedłuzenia terminu rekrutacji przez Rektora, Senat moze
zmienić lirniry, przi,jęć rra poszczególne kieruliki studiów.

§4
Realizację uchwał1, powierza się Rektororvi tJczelni.

UchwĄła wchodzi w życie z dnięm pod.|ęcia.

Przewodn

Filia

s5

kierunek studiów
sfudia l-go stopnia

limit miejsc/ stacjonarne limit miejsc/ niestacjonarne

Ekonomia 30 50
Administracja 30 50
Pedagogika 30 50

Razem 90 150

kierunek studiów -
studia ll-go stopnia

limit miejsc/ stacjonarne limit m iejsc/ niestacj onarne

Ekonomia 0 50
Pedagogika 0 100
Administracja 0 50

Razem 0 200

Wydział Nauk o Zdrowiu w OlszĘnie
kierunek studiów -
studia ll-go stopnia

limit miejsc/ stacjonarne

Wychowanie flzyczne 50 50
Kosmetologia 50 50

Razem 100 100

dr Agn

limit miejsc/ niestacjonarne


