
 
 
 
 
 

Informacje dla doktorantów dotyczące procedur włączania edukacji na odległośd w realizację 
procesu kształcenia w Uczelni w semestrze letnim 2019/2020 

Organizacja kształcenia na odległośd 
 
 
 

1. Do czasu odwołania zawieszenia zajęd przez Rektora Uczelni, proces kształcenia będzie 
odbywał się zdalnie. 
 

2. Informacje na temat sposobów realizacji zajęd oraz na temat materiałów umożliwiających 
realizację efektów uczenia się (linki do plików umieszczanych na platformie, linki 
do dodatkowych lektur, etc.) będą na bieżąco wysyłane do Paostwa przez wykładowców. 

 
3.  Wszyscy doktoranci są zobowiązani śledzid zarówno informacje pojawiające się na  stronie 

internetowej APS oraz na facebooku Szkoły Doktorskiej. W przypadku braku kontaktu 
z prowadzącym zajęcia prosimy o kontakt mailowy z Sekretariatem Szkoły Doktorskiej lub 
Sekretariatem Studiów Doktoranckich (studia z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii). 
Nie zmieniają się warunki zaliczenia semestru i nie jest przewidziane zdejmowanie 
z wymagao czy przesuwanie realizacji żadnych przedmiotów, które zostały wskazane przez 
prowadzących jako możliwe do  realizacji w formie zdalnej. 
 

4. Wszyscy doktoranci zobowiązani są do posiadania adresu mailowego w domenie APS, który 
umożliwi im kontakt z wykładowcami i korzystanie z serwerów APS, a także korzystanie 
z programu TEAMS, który umożliwia pracę w zespołach online. Doktoranci chcący 
odblokowad dostęp do konta e-mail, mogą wykonad to przez złożenie wniosku do Działu 
Informatyczno-Medialnego za pomocą systemu USOS. We wniosku należy podad adres e-mail 
APS oraz adres e-mail, na który zostanie przesłane hasło jednorazowe, służące 
do  odblokowania dostępu do konta. 

 
5. Wszystkie podania do Rektora, Prorektorów, kierownika Szkoły Doktorskiej lub Studiów 

Doktoranckich, należy składad przez platformę e-puap lub w formie scanów na adres mailowy 
Sekretariatu Szkoły Doktorskiej lub Biura Doktoranta: 

 Sekretariat Szkoły Doktorskiej:  
e-mail: szkoladoktorska@aps.edu.pl 

 Sekretariat Studiów Doktoranckich (dawny WNP i WSNS) 
e-mail: studiadoktoranckie@aps.edu.pl 

 
6. Pytania i wątpliwości dotyczące kształcenia na odległośd należy w pierwszej kolejności 

kierowad do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej lub Sekretariatu Studiów Doktoranckich (studia 
z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii). 
 

7. Należy na bieżąco śledzid informacje na głównej stronie Uczelni. 
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