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I. Organizacja Centralnych Testów Blokowych oraz zaliczeń końcowych 

zdawanych przy pomocy narzędzi do pracy zdalnej 

1. Decydując się na podejście do pisemnego zaliczenia końcowego (lub testu blokowego) 

student musi dysponować komputerem umożliwiającym pracę z Platformą WIKAMP  

i aplikacją Microsoft Teams, w tym kamerą oraz mikrofonem zapewniającymi 

odpowiednią jakość przekazu audio i wideo. 

2. Przed przystąpieniem do końcowego testu student zobowiązany  

jest do przygotowania pomieszczenia spełniającego następujące warunki:  

a) pomieszczenie musi umożliwiać zamknięcie na czas trwania testu; 

b) w pomieszczeniu, w którym student przebywa w trakcie testu, nie mogą znajdować się 

inne osoby, 

c) w pomieszczeniu, w którym student przebywa w trakcie testu, nie mogą znajdować się 

inne urządzenia elektroniczne (komputery, tablety, telefony, dyktafony, urządzenia 

radiowe itp.) poza komputerem służącym studentowi do udziału w teście. 

3.  W przypadku podejrzenia niesamodzielności, CJ PŁ zastrzega sobie możliwość 

unieważnienia testu danego studenta lub jego weryfikację w formie ustnej lub pisemnej 

w trybie indywidualnym. (patrz: część. III  Przebieg testu, pkt. 5 i 6). 

 

II. Testy końcowe (w tym TB) 

1. Zakres wymagań sprawdzanych na teście oraz struktura testu pozostają bez zmian.  

2. Test zostanie przeprowadzony na Platformie Uczelnianej WIKAMP. 

 

III. Przebieg testu 

1. Studenci w dniu ostatnich zajęć w semestrze (obowiązuje nowy harmonogram roku 

akademickiego oraz godziny wynikające z planu zajęć) łączą się z lektorem 

prowadzącym zajęcia w swoich grupach za pomocą aplikacji MS Teams. Lektor 

prowadzący zaliczenie identyfikuje tożsamość studentów za pośrednictwem kamery i 

mikrofonu. 

2. Następnie studenci uzyskują od lektora link do arkusza testu oraz hasło dostępu i logują 

się na Platformie Uczelnianej WIKAMP. Po wypełnieniu krótkiego, 

OBOWIĄZKOWEGO kwestionariusza i oświadczenia dołączają do testu centralnego. 

3. Treść zadań testowych zostanie udostępniona studentom w ustalonym dniu   

i o ustalonej godzinie. Dostęp do arkusza testu będzie ograniczony. Po tym czasie 

uzupełnienie zadań nie będzie możliwe.  

4. Wyniki testu zdawanego zdalnie zostaną wpisane przez lektorów do dziennika ocen 

zgodnie z terminami wynikającymi z Regulaminu Studiów. 
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5. CJ PŁ, dokonując sprawdzenia testu, zastrzega sobie prawo do porównania wyników 

testu z wynikami studenta, uzyskanymi na zakończenie poszczególnych, 

wcześniejszych semestrów nauki języka obcego oraz wyników pracy w bieżącym 

semestrze. 

6. W przypadku ewidentnych rozbieżności zastrzegamy sobie prawo do dodatkowej 

weryfikacji wyników testu w trakcie konsultacji indywidualnych lektora. W rażących 

przypadkach CJPŁ zastrzega sobie prawo unieważnienia testu danego studenta. 

7. Przed rozpoczęciem testu student jest zobowiązany do przypomnienia sobie nazwiska 

lektora prowadzącego jego zajęcia w bieżącym semestrze oraz zapoznania się z 

dokładnym nazewnictwem bloku zajęć na który uczęszcza (wg. zapisów w planie 

zajęć). Niedopełnienie tego warunku może skutkować koniecznością powtórzenia testu 

lub wydłużeniem oczekiwania na ocenę w systemie. 

8. W trakcie testu lektor monitoruje przebieg zaliczenia za pośrednictwem kamery/ 

mikrofonu w aplikacji Teams (wyjątkiem może być część słuchanie).  

 

IV. Problemy techniczne 

1. W przypadku zakłóceń technicznych w trakcie testu (lub jego nagłego przerwania) 

student jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym swojego lektora. Skargi i 

zażalenia po terminie zajęć w których odbywa się zaliczenie nie będą rozpatrywane.  

2. CJ PŁ będzie każdy taki przypadek rozpatrywało indywidualnie, a student będzie 

musiał udokumentować problemy techniczne lub zakłócenia w teście. Dopuszczamy w 

takich sytuacjach zaliczenie testu przez studenta w trybie indywidualnym w innym 

terminie.  

 


