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Zasady przeprowadzania egzaminów ustnych w Centrum Językowym UJ CM 2021 
Informacje dla studentów 

1. Egzamin ustny przeprowadzany jest w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams w 
komisjach egzaminacyjnych, w których skład wchodzi dwóch egzaminatorów. Do 
egzaminu studenci przystępują pojedynczo. 

2. Udział w egzaminie wziąć mogą wyłącznie studenci, którzy: 

· posiadają konto w domenie: uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu. 

· zainstalowali aplikację MS Teams na swoim komputerze 

· dysponują działającą kamerą i mikrofonem. 

3. Koordynator może przesłać studentom (staroście roku bądź osobie wyznaczonej do 
kontaktu) listę z terminami, w których zaplanowane są komisje egzaminacyjne oraz z 
informacją ile osób może maksymalnie zapisać się na dany termin. Studenci zapisują się 
na wybrane terminy, podając również swoje adresy w domenie uj.edu.pl i odsyłają 
uzupełniony grafik koordynatorowi. 

Koordynator może też sam utworzyć listy studentów i przesłać je studentom oraz 
lektorom z komisji. 

Studenci powinni sprawdzić 2 dni przed ustaloną datą egzaminu, czy otrzymali informację 
z zaplanowanym spotkaniem egzaminacyjnym, którą powinni otrzymać na uczelnianą 
skrzynkę mailową oraz widzieć w kalendarzu MS Teams. W przypadku braku takiej 
informacji, student powinien skontaktować się z koordynatorem przedmiotu i zgłosić brak 
zaproszenia na egzamin w aplikacji MS Teams. 

PRZEBIEG EGZAMINU: 

4. Student może rozpocząć spotkanie i czekać na egzaminatorów. 

5. Egzamin może być przeprowadzany jedynie wówczas, gdy student ma włączoną kamerę 
i mikrofon, które działają poprawnie. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, 
egzamin zostaje przerwany i odbędzie się w innym terminie. O problemach z łącznością 
uniemożliwiających lub utrudniających złożenie egzaminu student niezwłocznie informuje 
osobę egzaminującą poprzez wskazanie czego 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 (wiadomość prywatna przesłana do przewodniczącego 
komisji za pośrednictwem aplikacji MS Teams). 
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6. Student będzie poproszony o potwierdzenia tożsamości poprzez okazanie do kamery 
dokumentu ze zdjęciem w taki sposób, aby widoczne było zdjęcie i nazwisko. Pozostałe 
dane osobowe student może zakryć ręką. Zdjęcie musi być wyraźnie widoczne dla 
egzaminatorów. Dopuszczalne jest również potwierdzenie tożsamości poprzez 
podzielenie ekranu ze zdjęciem studenta zamieszczonym w systemie USOS. 

7. Osoba egzaminowana musi być dobrze widoczna. Egzaminator prosi osobę 
egzaminowaną o pokazanie pokoju aby upewnić się, że osoba egzaminowana przebywa 
w pomieszczeniu bez osób trzecich. Na biurku, na którym osoba egzaminowana umieściła 
sprzęt do przeprowadzenia egzaminu, nie mogą znajdować się inne przedmioty oprócz 
długopisu i niezapisanej kartki papieru. Egzaminator prosi studenta o odsunięcie się od 
kamery i zajęcie takiego miejsca, aby podczas całego egzaminu egzaminator widział 
zarówno twarz jak i ręce studenta. 

8. Egzamin będzie nagrywany. Nagrania z egzaminami przechowywane są przez 21 dni. Po 
tym czasie są one automatycznie usuwane. 

9. Jeden egzaminator jest widoczny dla studenta (ma włączoną kamerę). Drugi 
egzaminator (niewidoczny dla studenta) dokonuje oceny wypowiedzi studenta 
uzupełniając formularz z kryteriami oceny egzaminu ustnego. 

10. W przypadku powzięcia przez egzaminatora wątpliwości co do uczciwości egzaminu, 
egzamin jest unieważniany, a student musi zgłosić się na egzamin ustny stacjonarny. 

15. Sprawy sporne rozstrzyga kierownik Centrum Językowego UJ CM. 

UWAGI DODATKOWE: 

Czas trwania egzaminu--Jedna sesja egzaminacyjna będzie trwać około 2,5 godziny. 
Chociaż planujemy studentom spotkania w kolejności zapisu, prosimy aby studenci byli 
gotowi do przystąpienia do egzaminu w trakcie całego planowanego czasu egzaminu. Jeśli 
wystąpią problemy techniczne, egzamin może się zakończyć później niż to zostało 
zaplanowane. 

Notatki--Student może robić sobie notatki na uprzednio przygotowanej pustej kartce, ale 
w sposób widoczny dla egzaminatorów. 

 


