
Komunikat dla studentów

Szanowni Państwo,

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami

zachorowań na COVID-19 w Polsce, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i

szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin - po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania

Kryzysowego zdecydował o zawieszeniu na obszarze całego kraju działalności

dydaktycznej prowadzonej przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższa Szkoła Humanistyczna

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie zawiesza realizację zajęć od dnia 12 marca

2020 do dnia 25 marca 2020 roku. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia,

studiach podyplomowych oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach

uczelni.

W celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji

programu, Ministerstwo sugeruje zastąpienie tradycyjnego nauczania zajęciami

prowadzonymi zdalnie. W związku z w/w wskazaniami wprowadza się na Uczelni

kształcenie na odległość. Zajęcia zaplanowane w WSH w Lesznie w terminie 14-22 marca

2020 roku będą się odbywać za pośrednictwem platformy e-learningowej. Studenci mają

obowiązek bieżącego sprawdzania udostępnianych materiałów i uczestniczenia w zajęciach

on-line zgodnie z wytycznymi wykładowców prowadzących dane przedmioty.

Zaplanowane w tym czasie egzaminy i zaliczenia odbędą się w innych terminach

wskazanych przez wykładowców.

Termin oddawania dzienników praktyk dla studentów III roku pierwszego stopnia i

studentów II roku drugiego stopnia, z uwagi na wyjątkową sytuację, zostaje przedłużony do

8 maja br.

Termin oddawania dzienników praktyk dla pozostałych studentów nie ulega zmianie.

Ważność wszystkich legitymacji studenckich zostanie przedłużona do 31 maja br. Zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach działań profilaktycznych w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się

koronawirusa COVID-19 Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława

Leszczyńskiego w Lesznie będzie zamknięta dla Czytelników od 12 marca do 25 marca 2020

roku.

W okresie zawieszenia zajęć administracja Uczelni będzie pracować normalnie. W celu

ograniczenia ryzyka epidemiologicznego prosimy o maksymalne ograniczenie kontaktów

bezpośrednich i załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i

mailowej.

O wszelkich zmianach, ponownym rozpoczęciu zajęć na terenie Uczelni oraz o sposobie

realizacji zaplanowanego cyklu kształcenia poinformujemy na stronie internetowej Uczelni.



Studenci są zobligowani do bieżącego śledzenia komunikatów pojawiających się na stronie

internetowej Uczelni.
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