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Warszawa, 10 listopada 2020 r.

Szanowni Studenci,
w związku z wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 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. 1835) informujemy, że:
1. Zgodnie z prawem jesteśmy zmuszeni zawiesić do odwołania zajęcia na studiach podyplomowych w trybie zjazdowym;
2. Kształcenie na studiach podyplomowych w tym czasie prowadzimy wyłącznie w trybie „kształcenia na odległość”:
Þ od 14 listopada br. wprowadzamy cykliczne wykłady on-line, tzw. WEBINARIA – plan Państwa zajęć w formie
harmonogramu webinariów znajduje się w „Strefie studenta” (https://podyplomowe.info/strefa-studentapodyplomowe/), dla każdego kierunku studiów podyplomowych. Aby dołączyć do webinariów należy wejść na
stronę internetową Instytutu Studiów Podyplomowych lub kliknąć w link: https://podyplomowe.info/wyklady-nazywo/ . Następnie zalogować się hasłem przypisanym do Państwa kierunku studiów (hasło otrzymają Państwo z
ośrodka w którym składaliście dokumenty rekrutacyjne). Po zalogowaniu należy kliknąć przycisk „Dołącz” przy
odpowiednim wykładzie i postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami;
Þ ćwiczenia będziemy realizować poprzez platformę Microsoft Teams - dostęp przez stronę
https://podyplomowe.info/wyklady-na-zywo/ - logujemy się jak wyżej. Należy mieć zainstalowany program
Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app);
Þ w strefie studenta. na stronie www.podyplomowe.info są zamieszczane materiały dydaktyczne do
samokształcenia dla poszczególnych kierunków;
Þ umożliwiamy korzystanie z już zrealizowanych wykładów on-line (webinaria) poprzez archiwum dostępne w
strefie studenta;
3. Uczestnicy studiów pedagogicznych zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze określonym dla danej
specjalności. Informacje na temat czasu trwania praktyki oraz dokumentacji z tym związanej znajdują się w „Strefie
studenta”, a dodatkowe wyjaśnienia dotyczące praktyk uzyskacie Państwo w naszych ośrodkach rekrutacyjnych lub w
Ogólnopolskim Biurze Obsługi Studenta - podyplomowe@podyplomowe.info, tel. 790 790 316. Biorąc pod uwagę
obecną sytuację i obowiązujące w tym czasie przepisy Uczelnia zalicza praktyki na podstawie zrealizowanych godzin w
formie proponowanej przez placówkę oświatową, w której odbywana będzie praktyka, w tym z uwzględnieniem formy
zdalnej. Praktyki mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
realizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego. W przypadku zmian w prawie dotyczących realizacji
praktyk zawodowych w czasie pandemii niezwłocznie Państwa o tym powiadomimy.
4. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, zaliczenie praktyki zawodowej, terminowe i
całkowite uregulowanie czesnego oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
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 w naszych ośrodkach rekrutacyjnych i biurach
regionalnych (kontakty dostępne na naszej stronie internetowej).
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