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Szanowni Studenci, 
w związku z obowiązującym 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.) Instytut 
Studiów Podyplomowych WSNP informuje, że: 

1. Wykłady na żywo (webinaria) dostępne na stronie www.podyplomowe.info będą prowadzone w każdy 
weekend do 14 czerwca br. Wszyscy studenci mają także możliwość obejrzenia wykładów już 
zrealizowanych i umieszczonych w archiwum. 

2. Egzaminy dyplomowe dla poszczególnych kierunków zostaną przeprowadzone on-line za pomocą 
platformy internetowej uczelni na www.enauka.wsnp.edu.pl w terminie od 18 do 26 czerwca 2020 r.: 
• egzamin dyplomowy będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru i będzie się składał z 15 pytań; 
• studenci muszą zdać test dla danego kierunku w nieprzekraczalnym terminie od 18 do 26 czerwca 

2020 r., termin logowania na platformę w tym okresie jest dowolny; 
• uzyskana ocena z testu będzie oceną umieszczoną na świadectwie ukończenia studiów 

podyplomowych; 
• czas na rozwiązanie testu to 20 minut. W przypadku uzyskania oceny niezadowalającej student 

będzie miał możliwość ponownego rozwiązania testu.  W takim przypadku za oceną końcową 
uważa się uzyskaną ocenę wyższą; 

• zagadnienia egzaminacyjne znajdujące się w strefach studenta na stonie www.podyplomowe.info 
zostały ograniczone do 15 istotnych tematów i tylko one stanowią podstawę do weryfikacji 
Państwa wiedzy; 

• w dniach 27 – 29 maja otrzymają Państwo na podany nam adres e-mail login i hasło do platformy 
www.enauka.wsnp.edu.pl . Po otrzymaniu tej wiadomości należy zweryfikować swój dostęp jak 
najszybciej (zalecamy do 5 czerwca br.) i uzupełnić swoje dane osobowe, które zostaną później 
wpisane na świadectwie ukończenia studiów (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia). W 
przypadku trudności z logowaniem proszę o kontakt z administratorem na adres e-mail: 
sylwester.kurowski@wsnp.edu.pl; 

• dostęp do egzaminów dyplomowych/testów na studiowanych kierunkach zostanie uaktywniony 
studentom 18 czerwca br. 

3. Prace oraz zadania u e-konsultantów, mają charakter zaliczeniowy i studenci, którzy takie prace 
realizowali, zobowiązani są do przekazania ich najpóźniej do końca maja br. do partnera lub filli gdzie 
rekrutowali się na studia lub do ogólnopolskiego biura obsługi studenta na adres 
podyplomowe@podyplomowe.info . 

4. Czesne za studia powinno zostać uregulowane do końca maja 2020 r.  
5. Biorąc pod uwagę obecną sytuację i obowiązujące w tym czasie przepisy Uczelnia zalicza praktyki na 

podstawie cząstkowo zrealizowanych godzin oraz uznaje zajęcia prowadzone przez Państwa w szkołach 
jako zdalne nauczanie. 

6. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zostaną wydane do końca sierpnia 2020 r. po 
weryfikacja praktyk i opłat za studia.  

W zgodzie z naszą misją kształcenia pragniemy i czujemy się w obowiązku do pomocy i wsparcia Państwa       
w tym trudnym i wymagającym okresie. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Jeśli potrzebują Państwo naszego 
wsparcia zapraszamy do kontaktu (e-mail: podyplomowe@podyplomowe.info, instytut@podyplomowe.info, 
tel. 790 790 316). Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają nasze biura regionalne i partnerzy (kontakt 
dostępny na naszej stronie internetowe). 
 

 
 
                                                                                                                   
                                                                                                           Z poważaniem i życzeniami zdrowia 
 
                                                                                                      Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych 
                                                                                                                             Rafał Kosmulski 


