
                         
                                                                                            

 

 

 

 Szanowni Państwo, Drodzy Studenci 

Witam serdecznie w gronie studentów Akademii Polonijnej w Częstochowie. 

Przekazuję kilka istotnych informacji. 

1. Każdy ze studentów powinien zaznajomić się z planem zjazdów na danym 

kierunku: www.ap.edu.pl, a następnie w dniach podanych niżej zalogować 

się na PLATFORMIE ELEARNINGOWEJ (Akademii Polonijnej) 

https://elearning.ap.edu.pl by uczestniczyć: 

- 1.10.2021 r. o godz. 16.00  Inauguracja roku akademickiego  w Instytucie 

Zdrowia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych   

- 8.10.2021 r. o godz. 16.00 Inauguracja roku akademickiego  w Instytucie 

Nauk Społecznych dla studentów studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych 

- 15.10.2021 r. o godz. 16.00 Inauguracja roku akademickiego  w Instytucie 

Nauk Humanistycznych dla studentów studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych 

- 22-23.10.2021 r. Zjazd wszystkich studentów w Gmachu Akademii 

Polonijnej w Częstochowie.  Podczas zjazdu: 
UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021-2022 

 

  22-23.10.2021 r.: 

Godzina 10:30 – wydawanie legitymacji studenckich dla osób, które dopełniły 

wszystkich formalności w dziale rekrutacji (podpisanie umowy, wysłanie 

prawidłowego formatu zdjęcia).  

Godzina 12:00 – szkolenie BHP – obowiązkowe! Wymagane do zaliczenia 

semestru 1.  

Godzina 13:00 – szkolenie biblioteczne – obowiązkowe! Wymagane do 

zaliczenia semestru 1.  

Godzina 14:00 – spotkanie z Samorządem Studenckim i Działem Stypendiów.  

Akademia Polonijna w Częstochowie 

Dziekan 
4/6 Gen. K. Pułaskiego str., 42-200 Częstochowa, PL 

e-mail : kancelaria@ap.edu.pl, www.ap.edu.pl 
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Na terenie budynku w częściach wspólnych oraz w auli są Państwo zobowiązani 

do przebywania w maseczkach. Plan zostanie opublikowany w przyszłym 

tygodniu na stronie www.ap.edu.pl naszej Uczelni, w zakładce: Plany zajęć. 

Podział na grupy językowe zostanie Państwu wysłany drogą e-mailową, po 

sprawdzeniu testów z języka angielskiego po  3.10.2021 r..  

Dziekanat jest dla Państwa dostępny pod numerem telefonu: +48 695 905 965 

oraz pod adresem e-mailowym: kancelaria@ap.edu.pl Prosimy o przestrzeganie 

godzin pracy dziekanatu podanych na drzwiach do biura oraz stronie 

www.ap.edu.pl  

Proszę pamiętać, że pisząc e-mail do dziekanatu na obowiązującym wzorze 

podania (https://ap.edu.pl/kontakt/), do prowadzącego zajęcia, do samorządu 

studenckiego zawsze należy się podpisać, podać kierunek i rok studiów oraz 

numer albumu. Osoby, chcące otrzymać zaświadczenie o studiowaniu, proszone 

są o złożenie prośby drogą e-mailową na obowiązującym wzorze podania 

(https://ap.edu.pl/kontakt/). Po jego otrzymaniu dziekanat wystawi dokument i 

poinformuje o możliwości odbioru. Wszelkie niezbędne informacje będą Państwo 

otrzymywać drogą e-mailową. Prosimy zatem o bieżące sprawdzanie poczty.  

 

Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego na nowej drodze edukacji. 

 

                                                                                      Dziekan Wydziału Interdyscyplinarnego  

                                                                         /-/ prof. dr Mirosława Skalik 
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