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INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA 

EGZAMINÓW I ZALICZEŃ 

Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK  

KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

W WYŻSZEJSZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą Warszawie 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Niniejsza instrukcja określa zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które dalej określane jest jako 

„egzamin zdalny”. 

2. Egzamin zdalny przeprowadzany jest zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 01/05/2020 

z dnia 18 maja 2020 roku przy wykorzystaniu platformy WEBEX i obowiązuje od dnia 18 

maja 2020 roku do odwołania z uwagi na okoliczności nadzwyczajnego zawieszenia zajęć 

w Uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SAR –CoV-2, ogłoszonego przez władze 

państwowe oraz na podstawie specjalnych zarządzeń Rektora. 

3. Do egzaminu zdalnego stosuje się odpowiednio przepisy aktów prawnych 

obowiązujących w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie, a w szczególności Regulamin studiów. 

 

 

 

PODSTAWOWE POJĘCIA 

 

§ 2 

1. Platforma edukacyjna – platforma WEBEX dostępna za pośrednictwem sieci Internet; 

2. Zdający– student przystępujący do egzaminu; 

3. Osoba egzaminująca– nauczyciel akademicki, który przeprowadza zaliczenie lub 

egzamin z przedmiotu, który prowadzi. 

4. Egzamin (egzamin zdalny)– sposób potwierdzenia przez osobę egzaminującą efektów 

kształcenia Zdającego. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

 

§ 3 

1. Egzamin w trybie zdalnym przeprowadzany jest poza Uczelnią, za pomocą technik  

i narzędzi do synchronicznego kontaktu on-line i jest równoznaczny z egzaminem  

w budynku WSBiO. 

2. Podczas egzaminu wszyscy uczestnicy zarówno zdający jak i egzaminujący pracują 

zdalnie. Wszystkie materiały i informacje dostarczane są droga mailową. 

3. Do egzaminu w trybie zdalnym mogą przystąpić studenci, którzy posiadają dostęp do 

platformy WEBEX oraz dysponują sprawnym komputerem, kamerą, mikrofonem  

i słuchawkami. 

4. Do zrealizowania sesji egzaminacyjnej zdalnej wymagane jest łącze sieciowe 

pozwalające zachować stabilne połączenie wideo i audio, realizowane z wykorzystaniem 

platformy komunikacyjnej WEBEX. 

 

§ 4 

1. Termin, dokładna forma egzaminu (egzamin ustny, testowy, pisemny z pytaniami 

otwartymi) oraz czas jego trwania określany jest przez egzaminującego w ogłoszeniu 

zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni. 

2. Egzamin dla danego studenta może być przeprowadzony jedynie wówczas, gdy student 

ma włączoną kamerę i mikrofon. 

3. Egzamin jest nagrywany (zgodnie z wymogami MNiSW). 

4. Student jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości poprzez okazanie do 

kamery dokumentu ze zdjęciem, a w przypadku egzaminów pisemnych także poprzez 

pisemną adnotację o obecności na czacie transmisji. 

5. Podczas egzaminu zdający nie może opuszczać pomieszczenia. Opuszczenie 

pomieszczenia równoznaczne jest z przerwaniem egzaminu.  

6. Podczas egzaminu w pomieszczeniu zdającego nie mogą przebywać inne osoby. 

7. Zdający zobowiązany jest do wcześniejszego przygotowania wszelkich materiałów 

piśmienniczych, dowodu osobistego, drugiego dokumentu ze zdjęciem (np. prawo jazdy, 

paszport, legitymacja itp.) oraz innych niezbędnych do uczestnictwa w egzaminie 

zdalnym.  

8. O problemach z łącznością uniemożliwiających lub utrudniających złożenie egzaminu 

student niezwłocznie informuje osobę egzaminującą poprzez wskazanie, kogo problem 

dotyczy albo – jeśli komunikat głosowy będzie niemożliwy – udokumentowanie problemu 

(np. poprzez utrwalenie komunikatu, który pojawił się na ekranie komputera/zrzut ekranu) 

i przesłanie informacji osobie egzaminującej drogą elektroniczną. Sprawy sporne 

rozstrzyga Dziekan. 

9. Zaleca się, by w dniu poprzedzającym egzamin (lub innym dogodnym terminie) osoba 

egzaminująca przeprowadziła z zainteresowanymi studentami test narzędzia, za pomocą 

którego zostanie przeprowadzony egzamin. O terminie próby narzędzia studenci są 

informowani w ogłoszeniu, o którym mowa § 4 pkt. 1.  
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10. Zdający przed rozpoczęciem egzaminu zdalnego loguje się z wykorzystaniem podanego 

linku, nr ID oraz hasła do przygotowanej sesji egzaminu on-line, sprawdza sprzęt i łącza 

do zdalnego kontaktu z osobą egzaminującą. 

 

 

PRZEBIEG EGZAMINU ZDALNEGO 

 

§ 5 

1. Egzamin ustny przeprowadzany jest w czasie rzeczywistym poprzez platformę WEBEX. 

Osoba egzaminująca dopuszcza do egzaminu w danym momencie jedynie zdającego 

studenta spełniającego wszystkie kryteria określone w niniejszej instrukcji, na podstawie 

sporządzonej wcześniej listy osób przystępujących do egzaminu.  

2. Studenci nie mogą uruchamiać transmisji samodzielnie, ani dołączać do niej bez 

wyraźnego zaproszenia osoby egzaminującej. O planowanej godzinie rozpoczęcia 

egzaminu dla poszczególnych studentów albo ich grupy osoba egzaminująca zawiadamia 

przystępujących do egzaminu drogą elektroniczną poprzez platformę Moode lub  

w ogłoszeniu, o którym mowa § 4 pkt. 1. 

3. O wyniku egzaminu ustnego student zostaje powiadomiony po zakończeniu swojej 

odpowiedzi. 

 

     § 6 

1. Egzamin w formie pisemnej przeprowadzany jest w czasie rzeczywistym poprzez 

platformę WEBEX w ramach utworzonego pokoju, do którego osoba egzaminująca 

dopuszcza studentów spełniających  wszystkie kryteria określone w niniejszej instrukcji, 

Link do utworzonego pokoju wysłany jest także drogą elektroniczną poprzez platformę 

Moodle.  

2. W przypadku egzaminu w formie pisemnej, w określonym uprzednio czasie przed 

rozpoczęciem egzaminu osoba egzaminująca rozpoczyna transmisję, do której dopuszcza 

kolejno każdego ze studentów, zgodnie ze sporządzoną wcześniej listą osób 

przystępujących do egzaminu.  

3. Studenci nie mogą uruchamiać transmisji samodzielnie, ani dołączać do niej bez 

wyraźnego zaproszenia egzaminującego. O terminie rozpoczęcia transmisji osoba 

egzaminująca zawiadamia zdających drogą elektroniczną poprzez platformę Moodle lub 

w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 pkt. 1. 

 

 

§ 7 

1. W przypadku egzaminu testowego po rozpoczęciu osoba egzaminująca zawiadamia 

zdających o  udostępnionym na ekranie zadaniu do wykonania. W przypadku egzaminu 

testowego, w czasie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 pkt. 1, studenci 

przesyłają rozwiązany formularz testu poprzez platformę WEBEX.  

2. O upływie czasu egzaminu studenci są informowani przez egzaminującego 

z odpowiednim wyprzedzeniem. Kwestionariusze przesłane po zakończeniu egzaminu 

nie są weryfikowane. 
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§ 8 

1. W przypadku egzaminu pisemnego z pytaniami otwartymi, kolejne pytanie jest stawiane 

poprzez zapisywanie na ekranie udostępnionym przez egzaminującego po upływie 

określonego w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 pkt. 1, czasu na udzielenie odpowiedzi 

na pytanie poprzednie.  

2. W przypadku egzaminu pisemnego z pytaniami otwartymi studenci przesyłają osobie 

egzaminującej na jej adres email odpowiedzi na wszystkie pytania łącznie, drogą 

elektroniczną, w postaci pliku dołączonego do wiadomości, w czasie określonym  

w ogłoszeniu, o którym mowa w§ 4 pkt. 1. Odpowiedzi przesłane po zakończeniu 

egzaminu nie są weryfikowane.  

 

§ 9 

1. Egzamin komisyjny jest przeprowadzany w formie ustnej. O terminie egzaminu student 

jest informowany drogą elektroniczną. Do egzaminu komisyjnego mają zastosowanie 

wszystkie przepisy dotyczące egzaminu zdalnego w formie ustnej. 

 

 

§ 10 

1. Prowadzący ma obowiązek sporządzenia protokołu egzaminu . W protokole odnotowuje 

się zdalny tryb przeprowadzenia egzaminu.  

2. Skan, uprzednio podpisanego protokołu Prowadzący przesyła w wersji elektronicznej do  

Dziekanatu  

3. Prowadzący przekazują oryginał wydrukowanego i podpisanego przez siebie protokołu 

do Dziekanatu celem przechowania ich w teczce studenta po zakończeniu okresu 

ograniczenia funkcjonowania Uczelni. 

 

 

§ 11 

1. O wyniku egzaminu innego niż ustny, student zostanie poinformowany w terminie 7 dni 

od jego przeprowadzenia. 

2. Ocena z zaliczenia jak i z egzaminu wraz z numerem indeksu podana zostanie do 

wiadomości studenta poprzez zamieszczenie na stronie Uczelni w zakładce „sesja 

egzaminacyjna”. 

 

 

§ 12 

1. Zasady przeprowadzania egzaminu, znajdują odpowiednie zastosowanie do zaliczeń. 

2. Zmian zasad przeprowadzenia egzaminu w innej formie niż przewidziane w niniejszej 

instrukcji, wymagają uzgodnienia egzaminującego z Dziekanem z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

§ 13 

1. Osoba egzaminująca odpowiada za: 

- ocenę zdającego i wpisanie jej do protokołu egzaminu najpóźniej w dniu przeprowadzenia 

egzaminu. 

- kompletność dokumentów związanych z egzaminem; 

- techniczne przeprowadzenie egzaminu zdalnego za pomocą technik i narzędzi do 

synchronicznego kontaktu on-line; 

- nagranie egzaminu; 

- pomoc techniczną w trakcie trwania egzaminu; 

 

2. Zdający odpowiada za: 

- dokonanie wszystkich formalności zgodnie z procedurami dopuszczającymi do egzaminu. 

- obecność w trakcie egzaminu. 

- powzięcie niezbędnej wiedzy dotyczącej procedury egzaminu zdalnego. 

- poinformowanie prowadzącego o problemach technicznych w trakcie trwania egzaminu oraz 

w miarę możliwości uprawdopodobnienie wystąpienia takich problemów. 

 

3. Dziekanat odpowiada za: 

- przyjmowanie i kontrolę kompletności składanej dokumentacji oraz informowanie  

o wykrytych brakach formalnych. 

- weryfikację osiągnięcia przez studenta wymagań wynikających z programu studiów. 

- powiadomienie zdających i egzaminującego ewentualnych przeszkodach do 

przeprowadzenia egzaminu zdalnego. 

 

 

 

 

 


