Warszawa, dn. 30.03.2020 r.
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.) Instytut Studiów
Podyplomowych WSNP informuje, że:
1. Zgodnie z prawem jesteśmy zmuszeni zawiesić do odwołania zajęcia na studiach podyplomowych
w trybie zjazdowym;
2. Kształcenie na studiach podyplomowych, zgodnie z rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, do odwołania prowadzimy wyłącznie w trybie „na odległość”. Materiały dla poszczególnych
kierunków umieszcza się w strefie studenta na stronie www.podyplomowe.info. Dodatkowo od
4 kwietnia br. wprowadzamy cykliczne wykłady on-line z użyciem narzędzia Webinar Jam. Jest to
aplikacja, która:
• daje możliwość szerokiej interakcji z uczestnikami (audio, wideo, czat, ankiety, testy, itp.);
• posiada dość określony układ: małe okno wideo, duże okno prezentacji, mały czat.
O szczegółach, tematyce wykładów i terminach poinformujemy Państwa na stronie
www.podyplomowe.info. Możecie państwo korzystać również z wiedzy naszych e-konsultantów
(kontakty dostępne na naszej stronie).
3. Nie ulega zmianie termin zakończenia studiów/semestru w roku akademickim 2019/2020. Studia
podyplomowe (z wyjątkiem naboru uzupełniającego w lutym/marcu 2020) zakończą się do końca
czerwca br. W przypadku zakończenia epidemii egzaminy dyplomowe odbędą się tradycyjnie (ustnie lub
pisemnie), a w przypadku przedłużającego się stanu epidemii egzaminy dyplomowe zostaną
przeprowadzone on-line za pomocą platformy internetowej uczelni (www.enauka.wsnp.edu.pl) w formie
testów. Instytut poda Państwu szczegóły w odpowiednim terminie przed egzaminami.
4. Nie ulega zmianie termin płatności czesnego za studia. Czesne należy wpłacać zgodnie
z harmonogramem wynikającym z umowy. Dla naboru na rok akademicki 2019/2020 czesne powinno
zostać uregulowane do końca maja 2020 r.
5. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zostaną wydane i przesłane do uczestników do końca
sierpnia 2020 r.
6. W przypadku trudności z odbyciem odpowiedniej ilości godzin praktyki zawodowej termin jej zaliczenia
zostanie wydłużony do końca października 2020 r. W takim przypadku świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych zostanie warunkowo wydane do końca sierpnia 2020 r. Student zobowiązany będzie
uzupełnić praktykę po ustaniu stanu epidemii.
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:
1. biuro regionalne nr 1: biuroregionalne1@podyplomowe.info, tel. 85 716 62 21, 884 980 071;
2. biuro regionalne nr 2: isp.sekretariat@wp.pl , tel. 516 620 669;
3. biuro regionalne nr 3: a.dzierzan@podyplomowe.info, tel. 884 980 054;
4. biuro regionalne nr 4: edyta.k@tlen.pl, tel. 608 571 332.
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