
Regulamin p rzeprowadzania zahczefi i egzaminów

z rvykorzystanienr metod i technik kształcenia na odległość na kierunkacłl: Dietetyka, Fizjoterapia,

Koordynowana opieka senioralna, Ratownictwo medyczne oraz Zdrowie publiczne

na Wydziale Nauk o Z,drowiu w sesji letniej w roku akademickim 2019lŻ020

przygotowany na podstawie:

Zarządzenla nr 47120'20 z dnia 8 maja 2a2O r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie
przeprowadzania egzaminów dyplomowych i egzaminów doktorskich z wykorzystaniem mętod i technik
kształcenia na odległość w zwłązku z przeciwdziałaniem i zwa|czaniem COVID -19

1. Egzaminy t zaltczęnia przewldzianę w plogramach studiow powinny być przeprowadzanę w fclrmie
zdalnej, jako egzamlny l zaliczenia ustne lub pisemne, w czasie rzeczywistym (np. rozwiązywanie
zadah,pisanie esejow) lub tęstowę.

Ż' Do przeprowadzania egzaminów i zaliczęh w formie zdalnej, rekomenduje się wykorzystanie
aplikacji Microsoft Teams oraz Microsoft Forms, dostępnych w ramach pakietu MS office 365,
systemu Big Blue Button lub platformy MooDLE, TesĘortal.pl lub innego systenru zaakceptowanego
przez właściwego Prodziękana lub Dziekana Wydziałr-r, Uzycie wskazanych w regulaminie aplikacji i
platform nie wymaga uzyskania zgody.

3. EgzaminatoT otaz studenci powinni przed egzaminem \ub zaliczęniem zapewnić sobie dostęp do
wządzen informatycznych obsługujących narzędzia aplil<acji internetowych pozwalający na
dwukierunkowy przekaz audio/video w czasie rzeczywtstym.

4. W przypadku egzaminówlza|iczęitprzeprowadzanych w duzych grupach, na\eży podzielić studentów
na mniejsze 20-25 osobowę zespoĘ, zapewntając wystarczająco ltczny zespoł egzaminatorow
przeprowadzających za|iczęnięlęgzamtn odrębnie w kazdej grupie otaz świadka' czyli osobę
nadzorującą przebieg egzaminulzaltczenta we wszystkich grupach. Egzamln/zaliczenie we
wszystkich grupach odbywa się jednoczęśnię.
Testy powinny mieć losową kolejność pytah i losową kolejnośó wariantów odpowiedzi'
Studenci mają obowiązek mieć przy sobię i przedstawić, na polecenie osoby nadzorującej
egzamlnlzaltczenie, waŻny dokument tozsamoŚci (dowod osobisty, paszpor1 lub legitymacja
studencka),

1. Przebieg egzaminulzaliczęnia moze byó rejestrowany, o czym naIeŻy poinformować wszystkich
studentów' Studęnt przystępujący do zdalnego egzaminu lub zaliczęnia zobowlązany jest do
wyrazenia zgody na rejestrację jego przebiegu' Prawo do rejestrowania przebiegu egzanrinu
przyshrguje wyłącznie egzaminatorowi.

8. Kamery intemetowe i mil<rofony wszystkich osob uczestntczących w egzaminie lub zaliczeniu
powinny być włączone przez caĘ czas ttwania egzamsnulzaLtczenia. Uczestniczący w
egzaminielzaliczeniu studęnt powinien skierować kamerę intęrnętowątak, aby jego twarz stanowiła
co najmniej 40Yo obszaru objętego kamerą.

9. Na prośbę prowadzącego student musi pokazaó pokoj i swoje biurko lub udostępnic swoj pulpit (w
dowolnym momencię egzaminu). Na biurkrr może znajdować się tylko dokumęnt tozsamoŚci i
ewęntualnie płyn do picia (woda, sok' kawa herbata).

10. Studęncipowinni miec wyłączony telefon pruez caĘ czas trwania egzaminu.
1 1. Studęnci, którzy wyciszą głośnil<i (poniewaz sĘszą hałas z mikrofonów pozostaĘch studęntów) są w

pełni odpowiędzialni Za to, aby widzieć okno czatu, na którym mogą pojawiać się istotne informacje
lub instrukcje od prowadzącego. Student, ktory nie usĘszy lub nie zobaczy infonnacji od
prowadzącego wysłanych na czacię odpowiada za konsekwencje tej sytuacji.

12. Uwagi przekazywanę w trakcie trwania egzamlnulzallczęnta kierowane do całej grupy powinny być
przekazywane poleceniami głosowymi. Uwagi do pojedynczych osób w przypadku sytuacji

5.

6.



wymagających interwencji prowadzącego w trakcię egzaminulzaliczenta, wskazanę jest zapisywać
na CZacrc spotkania powiadamiając studenta, którego clotyczy ta uwaga poleceniem głosowym,,Imię
Nazwisko - czat" (np. ,,Pani Anna l(owalska czat") Ma to na cehr zminimalizowanie rozproszcnia
dzwiękiem całej grupy i zwolnięnie studęntow z konięczności ślędzenia okna konwersacji w czasie
ttwania całego egzaminul za|iczęnta.

l3.Zańwno przed, jak i w trakcię trwania egzaminu, obtaz zkamery internetowej powinien byó
nieprzetworzony; zabronione jest korzystanie z dodatkowych funkcji aplikacji wykorzystywanej
podczas ttwania egzaminu lub korzystanie z dodatkowego oplogramowania umozliwiającęgo
rnodyfikowanię obrazu dodającego tło lub efekty.

I4'Każdę narusz"ęnie zasad egzaminacyjnych, lub niedostosowanie się studenta do poleceń osoby
nadzorującej ęgzamLn możę stanowić poclstawę do przerwania egzaminulza|tczenta, co jest
jednoznacznę Z oceną niedostateczną'

15' Studenci, którzy ukończyli egzaminlzaliczęnie w czasie krótszym ntżprzewtdziany, nie powinni się
wylo gowyw ać, pozostając wid oczni d o końca egzaminu.

16' Jęśli podczas zdalnego egzaminu |ub zaIiczenia wystąpią problemy technicznę powodującę zęrwanię
połączenla, studęnt zobowiązany jest do ponownego nawiązania poŁączenra wczasie 10 minut.

l7. Jeśli problemy techniczne uniemozliwiają kontynrrację egzaminulzaltczenta, student jest
zobowiązany - w czasię nte dłuższym niżjedna godzina od ich wystąpienia * do przesłania, na adres
egzaminatora, zgłoszenia zawier'ającego opis zaistniałej sytuacji oraz Scleen lub zdjęcte
potwierdzające problem.

l8. Jeśli zgłoszenie problemów technicznych zostanię uznane' egzamtnlzallczęntę na|eŻy powtórzyć w
innym terminie, uzgodnionym Z egzaminatorem. W tym przypadku studęnt nie traci terminu
egzaminulzaliczęnta.

19' Studęnci, \<torzy mają ogranrcZony dostęp do internetu lub nie posiaclają niezbędnych urządzeh
informatyczrrych i nie mogą zalogowac się na platformie e-leamingowej na czas trwanta egzamlnul
zallczenia, zobowiązani są do złoŻęnia do Prodziekana właŚciwego do spraw strrdenckich na danym
kierunku' za pośrednictwem poczty elektronicznej, podania o zmianę formy przeprowadzenia
egzamints'lza|iczęnia oraz udostępnienie sali, w ktorej będą mogli zdawać egzamin/zaliczęnię.
Podanie musi być złożone niepóżnie1niżna 5 dniprzed datąegzaminu lub zaliczenia.

20' Niezalogowanie się przez studenta w czasie trwania egzaminllza|tczenia jest traktowane, jako
nieprzystąpięnie do egzamimilzaliczenia. Jeśli jest ono nieusprawiedliwione, student otrzymuje
ocęnę niedostateczną. o przyczynlę nieprzystąpienia do egzaminu lub zaliczęnia studęnt
zobowtązany jest powiadomic egzaminatora nie póżniej niż w tęrminie trzęch dni roboczych od daty
egzaminu lub zaliczenia.

21' W przypadku uznania, że nieprzystąpienie studenta do zdalnego egzaminulzaljczęnia było
usprawiedliwione, kierownik przedmiotu wyznacza nowy termin egzaminu ltrb zaliczęnta,
infbrmując jednocześnie o jego formie; egzamit blb za|lczęnie w nowym terminię traktuje się, jako
przeprowadzanę wę właściwym tęrminię.

ŻŻ.Egzalntny oraz zaliczęnia będą przeprowadzane w siedzibie Uniwersytetu po zniesieniu restrykcji
san itarnych, na zasadach okre ś lonych w o drębnych p rzep is ac h'
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