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Zarządzenie nr 2/2020 

Dziekana Wydziału Interdyscyplinarnego 

Akademii Polonijnej w Częstochowie 

z dnia 16 września 2020 r. 

 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021  

dla studentów Akademii Polonijnej w Częstochowie 

 

Na podstawie § 35 pkt 1 Statutu Akademii Polonijnej w Częstochowie zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2020 r. Semestr zimowy trwa od 

01.10.2020 r. do 31.01.2021 r.  

2. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość na platformie Wirtualna Akademia Polska w czasie rzeczywistym. 

3. Dopuszcza się możliwość prowadzenia określonych zajęć dydaktycznych w mieszanej 

(hybrydowej) formie, tzn. na platformie Wirtualna Akademia Polska (eduPortal by 

Asseco): https://ap.eduportal.pl/Zaloguj i serwisie Wirtualny Dziekanat: 

http://wd.ap.edu.pl oraz w formie stacjonarnej. 

4. Zajęcia w siedzibie uczelni odbywają się co 2 tygodnie (parzyste): w piątek od godz. 

14.30 do 18.00 i w sobotę od godz. 8.00 do 13.00. 

5. Zajęcia nie mogą być prowadzone na innych platformach i w innych systemach (Skype, 

Zoom, WhatsApp, Messenger, Viber, MicrosoftTeams itd).  

6. Każdy student posiada indywidualne konto  na platformie Wirtualna Akademia Polska 

(https://ap.eduportal.pl/Zaloguj). Kontakt z wykładowcą odbywa się za pośrednictwem 

ww. platformy oraz drogą emailową (wyłącznie adresy emailowe Akademii Polonijnej). 

7. Wszystkie podania studentów będą rozpatrywane na wybranym odpowiednio wzorze 

podania  (https://ap.edu.pl/kontakt/) wysłanym na adres: kancelaria@adm.ap.edu.pl 

Inne podania nie będę rozpatrywane, gdyż są niezgodne z obowiązującymi 

wewnętrznymi aktami prawnymi uczelni. 
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8. Przewidziane zajęcia dydaktyczne i konsultacje w semestrze co 2 tygodnie (parzyste) w 

siedzibie uczelni odbywają się w ramach bezpośredniego kontaktu prowadzącego 

zajęcia ze studentami.  

9. Całość nadzoru technicznego nad funkcjonowaniem platformy Wirtualna Akademia 

Polska (eduPortal by Asseco) i serwisu Wirtualny Dziekanat, prowadzi Pan Maciej 

Janas, email: m.janas@adm.ap.edu.pl, który przydziela dane dostępu (nazwę 

użytkownika i hasło) dla każdego studenta i koordynuje ich funkcjonowanie. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                   

 

                                                                                      Dziekan Wydziału Interdyscyplinarnego  

                                                                         /-/ prof. dr Mirosława Skalik 

 


