Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą
w Warszawie
Rok akademicki 2022/2023

Organizacja zajęć dydaktycznych

W zakładce: “Plany zajęć” (hasło) opublikowane
są

kontakty

do

wykładowców

(adresy

e – mailowe oraz linki do strony WEBEX), plany
zajęć

oraz

znajduje

się

opis

sal

wykładowych/ćwiczeniowych.

WSBiO – Terminarz zjazdów – Rok akademicki
2022 – 2023 – Semestr zimowy

ABC STUDENTA

Instrukcje:
webex-instrukcja-student
Instrukcja-dostępu-do-platformy-Moodle

to platforma, która została stworzona do
prowadzenia spotkań online, jednak często wykorzystywana jest do
prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz różnego rodzaju szkoleń.
Strona WEBEX nie wymaga żadnego hasła. Udział w wykładach on-line
odbywa się poprzez kliknięcie w link wykładowcy.

Celem

Platformy

edukacyjnej

Moodle

jest

wsparcie

dydaktyki

realizowanej w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie oraz umożliwienie realizacji
zajęć w

e-learningu. Dzięki platformie Moodle Studenci WSBiO mają

dostęp do materiałów dydaktycznych. Do korzystania z platformy
edukacyjnej Moodle potrzebny jest login i hasło.

Hasło do zakładki plany zajęć oraz do platformy Moodle można uzyskać:
plany@wsbio.waw.pl

Obowiązkowe szkolenia – I semestr:
Studenci

pierwszych

semestrów

studiów

są zobowiązani do ukończenia szkolenia z zakresu
BHP

oraz

szkolenia

bibliotecznego

(warunek konieczny do zaliczenia I semestru).

Szkolenie z BHP
https://wsbio.waw.pl/wp-content/uploads/2022/07/WSBiOObowiazkowe-szkolenie-z-BHP-I-semestry-.pdf

Szkolenie biblioteczne

Zasady

korzystania

z

Biblioteki

przeszkolenie biblioteczne
WSBiO – Informacja – Wypożyczanie
książek – Biblioteka

–

Dane kontaktowe:

Kierownik dziekanatu
mgr Beata Więckowska
dzial_studenta@wsbio.waw.pl,
beata.wieckowska@wsbio.waw.pl
tel. 22 519 30 10
tel. 22 856 52 06 wew. 3, pok. 6

Samodzielny referent w dziale spraw studenckich
mgr Mariola Kowalczyk
mariola.kowalczyk@wsbio.waw.pl,
dzial_studenta@wsbio.waw.pl
tel. 22 856 52 06 wew. 3, pok. 6

mgr Sylwia Proszkiewicz
sekretariat@wsbio.waw.pl
tel. 22 856 52 06
fax. 22 856 52 06

Dział dydaktyki i planowania
plany@wsbio.waw.pl
tel. 22 856 52 06 wew. 4 / kontakt e – mailowy

Specjalista ds. kadr i płac
mgr Sylwia Błesznowska
sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl
kwestura@wsbio.waw.pl
tel. 22 856 52 06 wew. 2

