Szanowni Studenci !
zgodnie z wydanym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
23 marca 2020 r. w sprawie

czasowego

ograniczenia

funkcjonowania niektórych podmiotów systemu

szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. 2020 poz. 511 ze zm.) Uczelnia informuje, że:
1. Tok

Państwa

studiów

nie

jest

zaburzony

trwającym

stanem

epidemii

-

kształcenie

będziemy prowadzić tak jak do tej pory w trybie „na odległość” – przy wykorzystaniu uruchomionej dla
Państwa platformy Moodle E-nauka (www.enauka.wsnp.edu.pl) –

dzięki której możecie Państwo

całodobowo korzystać z materiałów merytorycznych – oraz za pomocą wykładów na żywo – webinariów
przez Internet.
2. Wszelkie pytania i sprawy związane z tokiem studiów można zgłaszać na adres e-mail:
dziekanat@wsnp.edu.pl, katarzyna.kujawiak@wsnp.edu.pl lub telefonicznie: dyżur wtorek, środa
i czwartek, tel. 570 848 898, w godzinach 10.00 – 14.00.
3. Drugi termin egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020 odbędzie
się w dniach 16 – 19 kwietnia br. Sesja poprawkowa przeprowadzona będzie poprzez platformę
E-nauka – student logując się w wybranym przez siebie czasie (w podanym wyżej terminie) przystępuje
do zaliczeń i egzaminów (w formie testu) na ekranie swojego komputera. Zaliczenie egzaminów i zaliczeń
będzie możliwe po zalogowaniu na platformie Moodle E-nauka, wybraniu panelu sesja poprawkowa,
otwarcie odpowiedniego poziomu i semestru studiów, wybranie przedmiotu z którego chcemy rozwiązać
test, zaakceptowanie testu poprzez kliknięcie w dany przedmiot. Następnie zostaniecie Państwo
przekierowani do testu i możecie przystąpić do jego rozwiązania. Rozwiązanie każdego testu będzie
ograniczone czasem 15 minut od momentu jego otwarcia. Pozostałe zaliczenia przedmiotów pozostają
bez zmian w formie pracy pisemnych, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rygorach sesji zimowej
dostępnymi w strefie studenta. Termin nadsyłania prac w sesji poprawkowej – 25 kwietnia br.
4. Rozpoczynamy dla Państwa weekendowy cykl wykładów na żywo – webinariów przez Internet,
rekomendowany dla wszystkich studentów Uczelni, do udziału w których serdecznie zapraszamy:
Sobota, 4 kwietnia g.10:00 – 11.30
Rola nauczyciela, pedagoga wobec wyzwań XXI wieku
Krystyna Adaśko – Honorowy Profesor Oświaty, Trener ORE, Trener FRIS, pedagog, logopeda,
neuroterapeuta,

mediator,

edukator,

nauczyciel

akademicki,

wykładowca

Instytutu

Studiów

Podyplomowych
Sobota, 4 kwietnia g. 16:00 – 17.30
Diagnoza funkcjonalna małego dziecka, w tym dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
mgr Małgorzata Malcan – Kołaczkowska – wykładowca akademicki, neurologopeda, terapeuta, pedagog
specjany, międzynarodowy terapeuta Metody JIAS

Niedziela, 5 kwietnia g. 10:00 – 11.30
Profilaktyka logopedyczna - mgr Małgorzata Malcan – Kołaczkowska
Niedziela, 5 kwietnia g. 16:00 – 17.30
Rozwój mowy dziecka
mgr Karolina Balcerzak – wykładowca akademicki, logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel
wychowania przedszkolnego, terapeuta ręki
Wykłady trwają około półtorej godziny, a w ich trakcie będziecie Państwo mieli możliwość zadawania
prowadzącemu pytań - i uzyskiwania bezpośrednich odpowiedzi. Rejestracja na webinaria odbywa się przez
stronę www.wsnp.edu.pl – w zakładce „Wykłady na żywo – webinaria”. Obok wybranego wykładu klikają
Państwo przycisk „Dołącz” – następuje przekierowanie do strony rejestracyjnej. Po podaniu wymaganych
informacji rejestracyjnych otrzymają Państwo odnośnik do wirtualnej auli wykładowej (wysyłany także na
podany adres e-mail).
Rejestrować możecie się Państwo w dowolnym momencie, prosimy jednak o rejestrację jak najszybciej harmonogram wykładów na dany weekend pojawi się na stronie najpóźniej we wtorek każdego tygodnia
wieczorem.
Prosimy o obecność w „wirtualnej auli” o wyznaczonej godzinie wykładu – dostęp za pomocą odnośnika, który
podawany jest przy rejestracji i przesyłany e-mailem.
Uczelnia będzie realizować wykłady na żywo – webinaria w każdą sobotę i niedzielę (oprócz świąt
Wielkanocnych) do końca roku akademickiego 2019/2020. Zapraszamy do częstych odwiedzin zakładki
„Wykłady na żywo – webinaria” na stronie www.wsnp.edu.pl.
5. Nie ulega zmianie termin zakończenia studiów/semestru letniego w roku akademickim 2019/2020.
6. W

przypadku

ustania

epidemii

letnia

sesja

egzaminacyjna

odbędzie

się

tradycyjnie,

a w przypadku przedłużającego się zagrożenia zostanie przeprowadzona za pomocą platformy internetowej
Uczelni E- nauka.
7. Studentom, którzy nie złożą dokumentów dotyczących praktyk przewidzianych programem studiów prosimy
o ich uzupełnienie do końca roku akademickiego, tj. do dnia 30 września 2020 r.
8. W przypadku przedłużania się epidemii Uczelnia rozważa możliwość przeprowadzenia egzaminów
dyplomowych w trybie telekonferencji (synchronicznego kontaktu on-line).
9. Nie ulega zmianie termin płatności czesnego za studia.
Z poważaniem i życzeniami zdrowia

