
WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA  

EGZAMINÓW I ZALICZEŃ ZDALNIE 

 

Poniżej prezentujemy Państwu propozycję sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności w formie 

zdalnej (na podstawie Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 

19 maja 2020 r. w sprawie sposobu dalszej realizacji zajęć dydaktycznych oraz zasad 

przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej egzaminacyjnej roku akademickiego 

2019/2020 oraz dołączonej do niego Instrukcji) 

 

Do najistotniejszych należy to, że: 

• nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem egzaminu sprawuje dziekan lub osoba przez 

niego upoważniona; 

• forma i przebieg egzaminu muszą być udokumentowane – rozumiemy przez to: nagranie 

audio, nagranie audio-wideo, zapis dziennika zdarzeń systemu (log), dokumentowanie 

przebiegu egzaminu (notatka z czasem jego rozpoczęcia i zakończenia, zadanymi 

pytaniami, wystawioną oceną, krótki protokół w pliku Word lub na czacie spotkania).  

 

Propozycja przygotowania egzaminu bądź zaliczenia: 

• Wybierz platformę lub komunikator, za pośrednictwem których przeprowadzisz 

weryfikację – więcej w zakładce https://www.koronawirus.us.edu.pl/tutoriale-e-

learningowe: 

a) platforma – Moodle (instrukcja/ link do instrukcji CKO) 

b) platforma – Microsoft Office 365 (tutoriale dotyczące egzaminu pisemnego 

oraz instrukcja dotycząca egzaminu ustnego: 

https://www.centrumdydaktyki.us.edu.pl/zdalna-sesja-egzaminacyjna/) 

 

W przypadku braku technicznych możliwości platform można wybrać inne narzędzie spełniające 

wymogi dotyczące ochrony danych osobowych studentów, zaakceptowane przez dziekana. 

Do egzaminów i zaliczeń praktycznych – narzędzie dostosowane do specyfiki realizacji modułu i 

formy ocenianej pracy (w szczególności artystycznej) – zaakceptowane przez dziekana. 

 

https://www.koronawirus.us.edu.pl/tutoriale-e-learningowe
https://www.koronawirus.us.edu.pl/tutoriale-e-learningowe
https://www.centrumdydaktyki.us.edu.pl/zdalna-sesja-egzaminacyjna/


Jeśli to możliwe zaliczenia i egzaminy warto przeprowadzić w ramach tej platformy, w której do 

tej pory pracowaliśmy ze studentami. Są oni bowiem dobrze zaznajomieni z tą platformą, w 

której prowadziliśmy zajęcia. 

 

• Zaplanuj proces weryfikacji wiedzy i ustal jego formę: 

Zastanów się nad przebiegiem swojego zaliczenia bądź egzaminu, wybierz taką jego formę, 

która będzie najlepsza w kontekście zdalnej sesji. Weź pod uwagę własne cele dydaktyczne 

oraz filozofię uczenia, uwzględnij możliwości wybranych narzędzi. Upewnij się, że studenci 

mają dostęp do wybranej przez Ciebie platformy. 

 

Rozważ możliwość weryfikacji umiejętności i kompetencji oraz selekcji źródeł informacji – 

takie możliwości stwarza formuła egzaminu z otwartą książką. Weryfikacja może opierać się 

także na zastosowaniu zdobytej wiedzy w kontekście praktycznym, którą studenci będą 

mogli wykorzystywać w przyszłości. 

 

• Udostępnij studentom harmonogram swoich zaliczeń i egzaminów.  

Ustal ze studentami, za pośrednictwem USOS, wiadomości e-mail lub wybranego wcześniej 

narzędzia termin i formę weryfikacji. 

 

 

Egzaminy pisemne (instrukcja Pana Pawła Pawełczyka; 2 tutoriale Ewy Dębskiej) 

 

a) TESTY I QUIZY  

• możesz zastosować pytania zamknięte oraz otwarte; 

• rozważ pytania problemowe – jeżeli weryfikujemy jedynie wiedzę, a nie możliwość jej 

zastosowania, zwiększamy ryzyko niesamodzielnej pracy studenta; 

 

• najważniejsze jest ustawienie czasu dostępności testu i losowej kolejności pytań;  

• możesz także utworzyć większą pulę pytań i udostępniać je studentom podzielonym na 

różne zespoły, tworząc różne zestawy egzaminacyjne (Teams) lub losować z większej 

puli pytań bez podziału na zestawy i zespoły (Moodle) 



• ważna jest zasada – jeśli odpowiedź można wygooglować, to nie jest to dobre pytanie 

egzaminacyjne. 

 

b) DŁUŻSZE WYPOWIEDZI lub PRACE PISEMNE  

• warto dookreślić w instrukcji minimalną i maksymalną liczbę znaków, wytyczne 

merytoryczne, informacje o wymogach redakcyjnych oraz czas i formę dostarczenia 

plików; 

• można wybrać określony czas tworzenia także dłuższych wypowiedzi na wybranej 

platformie; 

• nie rezygnuj z esejów bądź pracy z tekstem ze względu na zaliczenia on-line; 

• studenci mogą przesyłać nam pracę poprzez mail, ale mogą także umieszczać pliki w 

wybranej przez nas platformie (np. w plikach naszego zespołu na MS Teams). 

 

c) MATERIAŁY AUDIO/VIDEO, MAPY MYŚLI, OPRACOWANIA GRAFICZNE 

• nie rezygnuj z materiałów wizualnych, można wybrać inne możliwości zaliczenia 

przedmiotu niż plik tekstowy; 

• wybierz określone narzędzia i programy graficzne; 

• pamiętaj, że pliki oraz linki do plików o dużej rozdzielczości (np. wetransfer) studenci 

mogą także zamieszczać na platformie; 

 

Egzaminy ustne (instrukcja od Ewy Dębskiej do ustnych egzaminów na MS Teams) 

• osoba egzaminująca dopuszcza do egzaminu ustaloną grupę na podstawie sporządzonej 

wcześniej listy osób przystępujących do egzaminu;  

• infrastruktura techniczna prowadzącego i studenta musi spełniać wówczas określone 

wymagania techniczne – połączenie audio oraz działająca kamera, nie trzeba nagrywać 

przebiegu egzaminu (chyba, że jest to egzamin dyplomowy lub komisyjny), rejestrowania 

nie można przeprowadzać w Moodle przez Big Blue Button; 

• warto połączyć się z kilkoma studentami jednocześnie, aby nasz ustny egzamin 

przebiegał przy świadkach. 

 

 


