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Zgodnie z harmonogramem okreŚlonym w warunkach i trybie rekrutacji stanowiącym załącznik

do Zarządzenia nr 31/19 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Krymino|ogii i penitencjarystyki

w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie
PenitencjarYstYki w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawle, zmienionego

zarządzeniem nr 35119 Rektora-Komendanta z dnia 7 maja 20].9 r., zostaje uruchomiony llI etap

PostęPowania rekrutacyjne8o, W związku z powyższym przesyłam Państwu niezbędne informacje.

Z dniem 10 maja 2019 r. zostala uruchomiona Uczelniana Flatforrna Edukacyjna Wyższej§zkoły

Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie pod adresem https://moodJe.wskip,edu,ol.

Na Platformie został zamieszczony zakres nratęrialu przewidziany w teście wiedzy dla kandydatów na

oficerów SłuŻbY Więziennej, Zbiory pytań przygotowujących do testu wiedzy będą systematycznie

uzuPełniane do dnia 31 maja Zat9 r, Te same zbiory pytań zostaną użyte do przeprowadzenia

wtaściwego testu wiedzy kwalifikującego dla kandydatów na studia podyplomowe.

Do dnia g czerwca Żo]-9 r. Wszyscy zakwalłfikowani kandydaci będą mogłi w niecgraniczony
sPosÓb korzYstac z PrzY8otowanej bazy pytań Dodatkowo zamie§zcz§ne zo§taną podstawowe akty
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Prawne oraz WYbrane oPracowania tematyczne, które ułatwią kandydatom przygotowanie się do testu
wiedzy zaplanowanego w dniach ].0-]"9 czerwca 2O]_9 r,

Warunkiern skorzystania r zasobów Uczelnianej Platformy §dukacyjnej jest samodzielne
utworzenie k0nt Przez kandYdatów, na podstawie informacji zawartych w załączonej instrukcji.
Tworzone konta będą Podlegały weryfikacji administratora pod względem poprawności wpisanych
danYch z informacjami zawartYrni na liście kandydatów zgtoszonych przez Dyrektora Generalnego
SłuŻbY Więziennej do Procesu rekrutacji na studia podypłomowe w zakresie penitencjarystyki

(BKS.],41.4.15.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.).

KandYdaci, którYch konta zostaną Poprawnie zweryfikowane, zostaną niezwłocznie zapisani
do wlaŚciwego kursu ,,Rekrutacja na studia podyplomowe" znajdującego się w kategorii ,,studia
podyplomowe 2atg/ż02o", Kurs dla kandydatów będzie dostępny od dnia
1-0 maja 201,9 r. do 9 czerwca 2019 r. do 6odz. 22:00, Na czas przeprowadzenia testu wiedzy w dniach
],0-19 czerwca 2019 r. dostęp do ww. kursu zostanie uamknięty.

jednoczeŚnie informujq, że do etapu lll postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe

w zakresie Penitencjarystyki zostali zakwalifikowani tylko i wyłącznie funkcjonariusze wskazani
w wYkazie PrzekazanYm Przez Dyrektora Generaln*go Służby Więziennej, Ewentualne zmiany
w wYkazie zakwaIifikowanYch kandYdatów byłyby rnożliwe tVlko po ponownym przesłaniu informacji

Prrez DYrektora Generalnego Służby Więziennej" W związku z powyźszym, pro5zę o uzgadnianie
WątPliwoŚci W tYm zakresie z Biurem Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Słtlżby Więeiennej
w warszawłe.

UPrzejmie ProsZę o niezwłoczne zapoznanie kandydatów z treścią niniejszego pisma

oraz przekazanie załączonej in§trukcji.
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'Wyżazcj SztołyZalączniki {1,}:

1, lnstrukcja dostępu do Uczelnianej Platformy Edukacyjne, Wyższej sżkoły l(ryn§fiBnj§filtp,llfer*t$}$evr,fy"Filt §ffifi*dla kandydatów na oficerów na studia podyplomowe Peniteficjarystyka w roku akadennłckim żaLg/2a2a

pplk dr Marcin §traela§
Wykonano w Z egż.:
1 - adresaci + załącżlliki pocżta €l€ktroniclna
ż-aa,

Do wiadomości:
Ni€łależnv samorządny zwiąrek zawodowy Funkcjonariusey i pracowników wiąriennictwa.


