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A. ZASADY DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ KOŃCZĄCYCH ZAJĘCIA 

Z DANEGO PRZEDMIOTU: 

1. Okresowa weryfikacja osiągnięć studenta SGSP z poszczególnych form zajęć dydaktycznych 

z każdego z przedmiotów w danym semestrze, w czasie zawieszenia zajęć, może być 

przeprowadzona poza siedzibą Uczelni w trybie online przy użyciu narzędzi informatycznych, 

odpowiednich dla weryfikacji danego typu efektu uczenia się przewidzianego dla danego 

przedmiotu.  

2. Doboru formy zaliczenia oraz narzędzia informatycznego zapewniającego możliwość 

przeprowadzenia zaliczenia oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się dokonuje 

prowadzący zajęcia dydaktyczne. 

3. Rekomenduje się w szczególności następujące technologie informatyczne: 

a. Poczta e-mail: sgsp.edu.pl, 

b. Platforma elearningowa SGSP, Platforma elearningowa SGSP-SOR oraz Witryna 

edukacyjna SGSP (https://elearning-zen.sgsp.edu.pl/), 

c. Program Karamba (https://k.szach.in/admin.php), 

d. Microsoft Office 365 (w szczególności MS Teams), 

e. Program GoToMeeting, 

f. Program ZOOM, 

g. Program Hangout, 

h. Program Google Meet. 

4. Kontrola przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestracja może być 

prowadzona z wykorzystaniem technologii informatycznych. 

5. Uzyskanie zaliczeń z poszczególnych form zajęć dydaktycznych z każdego z przedmiotów 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych 

w planie studiów jest obowiązkowe i podlega rozliczeniu na zasadach określonych 

w regulaminie studiów obowiązującym w SGSP. 

6. W przypadku przeprowadzania zaliczeń i egzaminów dla studentów z niepełnosprawnościami 

zaleca się stosowanie technologii informatycznych dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. 

7. Potwierdzanie uzyskania efektów uczenia z poszczególnych form zajęć dydaktycznych 

z każdego z przedmiotów następuje w systemie IPOS Informatyczny Program Obsługi 

Studentów. 

8. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia poza 

siedzibą SGSP z wykorzystaniem technologii informatycznych sprawuje dziekan lub osoba 

przez niego upoważniona. 

https://elearning-zen.sgsp.edu.pl/
https://k.szach.in/admin.php


B. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W FORMIE EGZAMINÓW 

I ZALICZEŃ: 

1. Zapisy punktu A, w miarę możliwości, należy stosować analogicznie do zajęć realizowanych na 

studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach.  

2. Realizacja efektów uczenia się przewidzianych programem studiów powierzonych do 

przeprowadzenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może zostać 

zweryfikowana za pomocą: 

a. testów/kolokwiów/egzaminów w formie elektronicznej przeprowadzonych  

w aplikacji mobilnej Karramba, 

b. testów/kolokwiów/egzaminów w formie elektronicznej przeprowadzonych  

w aplikacji Moodle, 

c. prac zaliczeniowych/prac rachunkowych/prac projektowych/sprawozdań 

przekazanych przez studentów w formie elektronicznej, 

d. egzaminów ustnych przeprowadzanych za pomocą programów do wideo konferencji, 

e. wypowiedzi studenta na forum lub udziału w dyskusjach online, 

f. oceniania ciągłego. 

3.  Przed przystąpieniem do zaliczenia lub egzaminu (w szczególności w czasie przeprowadzania 

go w formie ustnej) należy zweryfikować tożsamość osób zdających egzamin oraz 

poinformować o możliwości przetwarzania danych osobowych tej osoby w stosowanym 

programie na potrzeby procesu nauczania. 

4. Jeżeli sytuacja tego wymaga, przebieg egzaminu/zaliczenia rejestruje się w formie nagrania za 

pomocą narzędzi dostępnych w stosowanych systemach informatycznych. 

5. Z uwagi na konieczność właściwej kontroli przebiegu egzaminu/zaliczenia liczbę zdających 

należy dostosować do wykorzystywanej technologii informatycznej, wymagań przedmiotu 

oraz przyjętej formy zaliczenia i egzaminu. 

6. Polecenia na egzaminie i zaliczeniach realizowanych w formie elektronicznej (w szczególności 

z użyciem platformy elearningowej SGSP-SOR oraz programu Karramba) powinny być 

formułowane w sposób jasny i zrozumiały.  

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zaistniałych w czasie przebiegu 

egzaminu/zaliczenia, prowadzący po upomnieniu studenta dopuszczającego się naruszenia 

może zarządzić przerwanie egzaminu wobec tej osoby. 

8. W przypadku przerwania egzaminu z przyczyn niezależnych od studenta oraz prowadzącego 

zaliczenia, gdy jego wznowienie nie jest możliwe, egzamin uznaje się za nie odbyty. Egzamin 

należy powtórzyć w innym terminie – ustalonym między prowadzącym egzamin oraz 

zaliczającym studentem, a zatwierdzonym przez dziekana. 


