
Uchwała Senatu 

Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu 

Nr 2/03/2022   

z dnia 22 marca 2022 r. 

 

 

Dotyczy: wprowadzenia zmian do Uchwały Senatu nr 1/05/2021 z dnia 25 maja 2021 r.               

w sprawie warunków,  trybu  oraz  terminu  rozpoczęcia  i zakończenia  rekrutacji oraz sposobu 

jej przeprowadzenia na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2022/2023             

do Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. 

 

  Działając na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 1 Ustawy z dnia           

12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym                        

na terytorium tego państwa, Senat WSZiA w Opolu postanowił o zmianie zapisów Uchwały 

nr 1/05/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie warunków,  trybu  oraz  terminu  rozpoczęcia   

i zakończenia  rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na poszczególne kierunki studiów 

w roku akademickim 2022/2023 poprzez: 

 

§ 1 

Nadanie nowego brzmienia w § 1 pkt 1: 

Dotychczasowe brzmienie: 

1. W roku  akademickim 2022/2023 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 

przyjmuje na studia prowadzone na kierunkach i poziomach kształcenia: 

 

Zarządzanie – studia pierwszego i drugiego stopnia 

Logistyka – studia pierwszego stopnia 

Pedagogika specjalna – jednolite studia magisterskie 

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna  – jednolite studia magisterskie 

Pedagogika – studia pierwszego i drugiego stopnia 

 

W przypadku uzyskania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inny   

    kierunek studiów lub formę kształcenia Rektor zarządza również rekrutację na ten  

    kierunek studiów lub formę kształcenia.   



Nowe brzmienie:  

1. W roku  akademickim 2022/2023 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 

przyjmuje na studia prowadzone na kierunkach i poziomach kształcenia: 

 

Zarządzanie – studia pierwszego i drugiego stopnia 

Zarządzanie – studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w j. angielskim 

Logistyka – studia pierwszego stopnia 

Pedagogika specjalna – jednolite studia magisterskie 

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna  – jednolite studia magisterskie 

Pedagogika – studia pierwszego i drugiego stopnia 

 

W przypadku uzyskania zgody Ministerstwa Edukacji i nauki na inny   

    kierunek studiów lub formę kształcenia Rektor zarządza również rekrutację na ten  

    kierunek studiów lub formę kształcenia.   

 

§ 2 

Nadanie nowego brzmienia w § 5: 

Dotychczasowe brzmienie: 

Dokumenty, o których mowa w § 4, kandydaci mogą składać w Wyższej Szkole Zarządzania i 

Administracji w Opolu w okresie rekrutacji: 

• letniej w okresie od 02 maj do 30 listopada 2022 r. 

• zimowej w okresie od 03 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. 

 
 

Nowe brzmienie:  

Dokumenty, o których mowa w § 4, kandydaci mogą składać w Wyższej Szkole Zarządzania i 

Administracji w Opolu w okresie rekrutacji: 

• letniej w okresie od 15 kwietnia do 30 listopada 2022 r. 

• zimowej w okresie od 03 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


