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Komunikat Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie 

z dnia 8 maja 2020 roku. 
 

 

Zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu studiów w Prawosławnym Seminarium Duchownym w 
Warszawie uchwalonego przez Radę Seminarium w dniu 12 września 2019r. i 
Kalendarium roku 2019/2020 przyjętym uchwałą Rady Seminarium w dniu 12 
września 2020 roku przypominam, że letnia sesja egzaminacyjna rozpoczyna się 5 
czerwca i trwa do 21 czerwca. Natomiast letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna 
trwa od 10 do 20 września 2020 r. Dla studentów, którym plan studiów przewiduje 
złożenie egzaminu dyplomowego, semestr letni trwa do 20 czerwca, a sesja 
egzaminacyjna upływa 17 czerwca. 
 
Zgodnie z § 34 Regulaminu, o którym mowa wyżej, student studiów stacjonarnych 
jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do dnia 31 maja br. roku 
akademickiego, a student studiujący według indywidualnej organizacji studiów 
jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 31 sierpnia br. 
akademickiego. 
 
Nic nie wskazuje na to, byśmy mogli przeprowadzić letnią sesję egzaminacyjną w 
tradycyjny sposób tak jak w poprzednich latach.  
 
W związku z nadal trwającymi ograniczeniami i obowiązkiem dopełnienia wymogów 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) egzaminy i 
zaliczenia będą prowadzone w formie on-line, w szczególności przez platformę Moodle. 
 
Studenci będą zobowiązani do wykonywania poleceń egzaminatora dotyczących 
przebiegu egzaminu. Osoby, które w sposób zdalny będą zaliczać sesję powinny 
zapoznać się z  zarządzeniem Rektora nr 4/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie: 
szczególnego trybu przeprowadzania w semestrze letnim egzaminów, zaliczeń oraz 
egzaminu dyplomowego w PSD z wykorzystaniem technologii informatycznych 
zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz 
jego rejestrację w okresie zawieszenia wykładów, ćwiczeń i wszelkich zajęć 
dydaktycznych prowadzonych w salach Prawosławnego Seminarium Duchownym w 
wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2. 
 
Nadal obowiązuje zarządzenie nr 3/2020 Rektora Prawosławnego Seminarium 
Duchownego z dnia 23 marca 2020r. dotyczące zawieszenia do odwołania wykładów, 
ćwiczeń i wszelkich zajęć dydaktycznych prowadzonych w salach Prawosławnego 
Seminarium Duchownym.  
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