
 

 

 

Sesja egzaminacyjna, zdalna (Moodle, ZOOM, kamery, mikrofon)  

semestr letni 2019/2020 

 

Drodzy Studenci, Szanowni Państwo, 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 24/2020 z dnia 04.06.2020r. w sprawie organizacji 

egzaminów w okresie epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 w budynkach lub na terenie WSB 

w Poznaniu sesja ezgaminacyjna / zaliczeniowa semestru letniego 2019/2020 odbędzie się 

w formie zdalnej. 

 

Prowadzący zajęcia ma prawo do: 

• ustalenia egzaminu / zaliczenia w formie egzaminu / zaliczenia pisemnego 

na Platformie Moodle, 

• ustalenia egzaminu / zaliczenia w formie egzaminu / zaliczenia ustnego na Platformie 

ZOOM lub Google Hangout Meet, 

• dopuszczalne jest też przesłanie pracy egzaminacyjnej pocztą elektroniczną 

na wskazany przez nauczyciela akademickiego służbowy adres e-mail, 

• wymagania od studenta włączenia i używania podczas trwania zdalnego egzaminu 

ustnego kamery i/lub mikrofonu, 

• weryfikacji tożsamości studenta podczas zdalnego egzaminu ustnego poprzez wymóg 

okazania legitymacji studenta, którą student prezentuje na początku egzaminu; 

zakazane jest wymaganie okazywania dowodu osobistego. 

 

Podczas zdalnego egzaminu ustnego Student ma obowiązek: 

• posiadania stale uruchomionej i skierowanej na niego kamery - obraz z kamery ma być 

nieprzetworzony, nie wolno używać dodatkowego oprogramowania modyfikującego 

obraz, np. dodającego tło lub efekty; 

• udostępnienia na polecenie egzaminatora, za pomocą swojej kamery, obrazu 

pomieszczenia, w którym się znajduje. Nieprzestrzeganie tych obowiązków może 

stanowić podstawę przerwania i anulowania wyniku egzaminu lub zaliczenia. 

 



 

 

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie przebiegu zdalnego egzaminu 

ustnego, przeprowadzający egzamin, po uprzednim upomnieniu osoby dopuszczającej się 

naruszenia, może zarządzić przerwanie egzaminu tej osoby, co skutkuje dla niej uzyskaniem 

oceny niedostatecznej z egzaminu. 

Jeżeli w trakcie zdalnego egzaminu ustnego połączenie internetowe pomiędzy 

zdającym studentem lub słuchaczem a przeprowadzającym egzamin nauczycielem 

akademickim zostanie przerwane, nauczyciel akademicki przeprowadzający egzamin decyduje 

o ewentualnej konieczności powtórzenia egzaminu albo wystawia ocenę, jeżeli, uwzględniając 

przebieg egzaminu do chwili utraty połączenia, możliwe jest dokonanie rzetelnej oceny wiedzy 

posiadanej przez studenta lub słuchacza. 

 

Student, który z indywidualnych, uzasadnionych przyczyn nie może przystąpić 

do zdalnego egzaminu / zaliczenia, składa podanie do Dziekana o możliwość przystąpienia 

do egzaminu w formie stacjonarnej, w murach Uczelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

Dziekan. 

 

 

Władze Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie 

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

 

 


