
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. Egzaminy i zaliczenia letniej sesji egzaminacyjnej  roku  akademickiego  2019/2020  odbędą się 

w dniach 27-30 czerwca br. Sesja 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 letnia, otwarciu 

odpowiedniego poziomu i semestru studiów, wybraniu przedmiotu z którego chcemy rozwiązać test, 

zaakceptowaniu testu poprzez kliknięcie w dany przedmiot. Następnie zostaniecie Państwo 

przekierowani do testu i możecie przystąpić do jego rozwiązania. Rozwiązanie każdego testu 

będzie ograniczone czasem 20 minut od momentu jego otwarcia. 

 

Studenci  nie  posiadający do tej  pory kodu dostępu do platformy proszeni są                

o  kontakt  z  panem Sylwestrem Kurowskim na adres e -mail:  

sylwester.kurowski@wsnp.edu.pl  

 

Wszystkie przedmioty w sesj i  egzaminacyjnej  letniej przewidziane planem 

studiów dla każdego roku i  semestru oraz specjalności zal iczane                         

są wyłącznie  w formie testowej . 

 

1. Egzaminy dyplomowe  odbędą się we wrześniu br. po wcześniejszym ustaleniu terminu obrony 

przez Promotora prac z Kierownikiem Dziekanatu. 

2. Do dnia 19 lipca 2020 r. należy przysyłać prace dyplomowe (zaakceptowane przez promotora) 

w wersji elektronicznej (pdf) do Dziekanatu na adres: 

• dziekanat@wsnp.edu.pl            - studenci Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych 

• dziekanat@sgk.edu.pl                - studenci Szkoły Głównej Krajowej 

 

3. 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. 

4. Przypominamy, że 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. 

5. Nie ulega zmianie termin płatności czesnego za studia. 

 

Kierownik Dziekanatu 

Dariusz Śmieszek 
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