Historia literatury rosyjskiej
(informacje dla studentów dot. przeprowadzania egzaminu ustnego)
rok akad. 2019/2020 – letnia sesja egzaminacyjna oraz poprawkowa sesja egzaminacyjna

II rok I stopnia (studia stacjonarne)
Prowadząca: dr Anna Stryjakowska
Egzamin jest przeprowadzany w formie wideokonferencji w czasie rzeczywistym.
Terminy przeprowadzenia egzaminu: zgodnie z harmonogramami sesji egzaminacyjnych (letniej i poprawkowej),
zamieszczonymi na stronie internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej ifros.home.amu.edu.pl
Narzędzia
do przeprowadzenia egzaminu:

Weryfikacja tożsamości

Weryfikacja samodzielności pracy

Dostęp studenta do materiałów
pomocniczych

- Wideokonferencja MS Teams – w ramach utworzonego indywidualnie dla
każdego studenta zespołu;
- Mikrofon;
- Kamera.
Weryfikacja tożsamości na podstawie znajomości z zajęć i zdjęcia z systemu
USOS, w razie wątpliwości – sprawdzenie legitymacji studenckiej w ramach
połączenia wideo.
- wymagana włączona kamera i mikrofon oraz nadzór prowadzącej;
- w razie wątpliwości prowadzącej – pokazanie przez studenta w trakcie
egzaminu stanowiska pracy.
Niedozwolony.
W przypadku wykrycia przez egzaminującą korzystania z materiałów
pomocniczych, egzamin zostaje przerwany – student otrzymuje ocenę
niedostateczną.
W przypadku wątpliwości egzaminującej co do samodzielności i
obiektywności przebiegu egzaminu egzamin może być przez nią przerwany.
Jeśli w trakcie egzaminu nastąpi przerwa w komunikacji dłuższa niż 3
minuty, egzamin może przez prowadzącą zostać uznany za nieważny.

Kontrola przebiegu weryfikacji
osiągniętych efektów uczenia się
oraz jego rejestracja

Rejestracja weryfikacji efektów uczenia się następuje poprzez:
- nagranie przez egzaminującą sesji wideo w MS Teams,
- sporządzenie przez egzaminującą protokołu z przebiegu egzaminu.

Postępowanie w przypadku
zaistnienia okoliczności,
niezależnych od studenta /
egzaminatora (np. przerwa w
dostępie do łącza internetowego,
nagła awaria komputera, itd.)

W sytuacji przerwania egzaminu na skutek problemów technicznych
student niezwłocznie informuje prowadzącą o zaistniałych okolicznościach
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji Messenger.

Warunki przystąpienia do
egzaminu

W przypadkach, o których mowa powyżej, a także w przypadku ograniczeń
technicznych, które uniemożliwiają studentowi udział w egzaminie w
sposób zdalny, student zobligowany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego
faktu prowadzącej zajęcia i ustalenia z nią nowego terminu przystąpienia
do egzaminu. W uzasadnionych przypadkach egzaminująca może również
wystawić ocenę, uwzględniając przebieg egzaminu.
W razie restartu aplikacji MS Teams w trakcie egzaminu studenci proszeni
są o poczekanie na jej ponowne uruchomienie.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie
konwersatorium z historii literatury rosyjskiej (obu semestrów),
odnotowane w systemie USOS.

Zapisy na egzamin

Należy zadbać o uprzednie zapisy w systemie USOS przy protokole
egzaminacyjnym. Osoby niezapisane w systemie USOS nie mogą przystąpić
do egzaminu.
Zapisy na egzamin prowadzi egzaminująca na podstawie zgłoszeń
indywidualnych bądź grupowych (przez starostę) na adres mailowy. Po
potwierdzeniu zapisu egzaminująca tworzy odpowiedni zespół MS Teams
oraz planuje w nim spotkanie egzaminacyjne.
Egzamin odbywa się w dniach przewidzianych w harmonogramie sesji
egzaminacyjnej, zawsze o pełnej godzinie w przedziale 9:00-18:00.
Przy zapisach na egzamin obowiązuje kolejność zgłoszeń. Aktualizowane
przez egzaminującą listy zdających będą publikowane do wglądu (bez
możliwości edycji) w skoroszycie MS Excel w ramach Intranetu. Link do
formularza został przekazany studentom w korespondencji grupowej.
Studenci, którzy nie życzą sobie publikowania nazwiska, proszeni są o
zaznaczenie tego przy zapisie i podanie numeru indeksu.

Przebieg egzaminu

Zapisu na dany termin należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed tym
terminem.
O ustalonej godzinie egzaminu student dołącza do zaplanowanego przez
prowadzącą spotkania. Kamera i mikrofon muszą być włączone przez cały
czas trwania egzaminu. Należy również otworzyć okienko czatu. Długość
jednej wideorozmowy to maksymalnie 45 minut. W razie ewentualnych
opóźnień kolejne osoby proszone są o poczekanie na swoją rozmowę.
Egzamin odbywa się na podstawie wylosowanego zestawu 3 zagadnień z
listy przesłanej na początku roku akademickiego. Numerowane zestawy
zagadnień są w posiadaniu egzaminującej. Student po rozpoczęciu
spotkania typuje numer zestawu, po czym egzaminująca odczytuje
oznaczone tym numerem pytania oraz zamieszcza je w polu czatu. W
jednym dniu egzaminu dany zestaw pytań może pojawić się tylko raz. W
przypadku powtórzenia przy typowaniu student będzie poproszony o
wybranie innego numeru. Po każdym dniu egzaminu numeracja zestawów
będzie się zmieniać.
Student ma maksymalnie 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi
pod okiem egzaminującej. W tym czasie możliwe jest robienie notatek w
oparciu o przyswojoną już wiedzę, zabronione jest jednak korzystanie z
innych pomocy.

Bonus za aktywność na
konwersatorium
Zasady oceniania

Po przygotowaniu student odpowiada na zadane pytania. W celu możliwie
dokładnej weryfikacji wiedzy i umiejętności prowadząca może zadawać
pytania pomocnicze i uszczegóławiające.
Osoby, które uzyskały minimum 6 plusów za aktywność w ramach
konwersatorium, są zwolnione z odpowiedzi na jedno wybrane pytanie.
Odpowiedź na to pytanie jest automatycznie zaliczana jako bardzo dobra.
Egzamin będzie oceniany zgodnie z kryteriami podanymi w sylabusie
przedmiotu. Minimum potrzebne do uzyskania oceny pozytywnej to 60%.
W przypadku braku odpowiedzi na jedno z pytań do uzyskania oceny
pozytywnej należy odpowiedzieć na dwa pozostałe pytania na poziomie
bardzo dobrym.

Ocena negatywna

Rozmowy testowe

Egzamin w formie tradycyjnej

Wskazówki dla zdających

Egzaminująca informuje o uzyskanej ocenie natychmiast po zakończeniu
egzaminu. Oceny zostaną wprowadzone do systemu USOS nie później niż
w ciągu 3 dni roboczych od daty egzaminu.
W razie uzyskania oceny niedostatecznej w pierwszym terminie przysługuje
jednorazowy egzamin poprawkowy w sesji wrześniowej.
Nieobecność na egzaminie oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej per
absentiam – jedynym usprawiedliwieniem jest zwolnienie lekarskie
przedstawione egzaminującej przed ustalonym terminem egzaminu. Ocenę
niedostateczną otrzymują również osoby niedopuszczone do egzaminu z
powodu braku zaliczenia konwersatorium.
Władze Uczelni zalecają przeprowadzenie przed egzaminem krótkich
rozmów testowych w celu weryfikacji jakości połączenia. Zainteresowani
rozmową testową proszeni są o kontakt z prowadzącą w celu ustalenia
terminu, najlepiej z gotową propozycją dnia i godziny. Rozmowa testowa
nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu i jeśli studenci nie czują
potrzeby jej przeprowadzenia, można od niej odstąpić.
Osobom, które nie dysponują warunkami technicznymi do przystąpienia do
egzaminu w trybie zdalnym, zapewnia się możliwość przystąpienia do
egzaminu w tradycyjnej formie po ustaleniu terminu z egzaminującą.
Studenci przystępujący do egzaminu w formie tradycyjnej proszeni są o
kontakt z prowadzącą do końca czerwca br.
Oczekuję od Państwa odpowiedzi konkretnych, zwięzłych, a jednocześnie
nakreślających różne aspekty danego zagadnienia. Niezwykle ważne jest
operowanie przykładami z omówionych lektur; proszę jednak nie zagłębiać
się w streszczanie fabuły utworów, lecz skupiać na problematyce.
Podstawowym źródłem wiedzy są zajęcia (konwersatoria i wykłady), w
drugiej kolejności – podręczniki i literatura przedmiotu. Podczas Państwa
wypowiedzi mogę zadawać pytania naprowadzające i uszczegóławiające –
proszę się wtedy nie martwić, że coś jest nie tak.

