Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego / Ukraińskiego
(informacje dla studentów dot. przeprowadzania egzaminu pisemnego i ustnego)
rok akad. 2019/2020 – letnia sesja egzaminacyjna oraz poprawkowa sesja egzaminacyjna

III rok I stopnia
EGZAMIN PISEMNY
Egzamin pisemny składa się z trzech komponentów:
1) test ortograficzno-interpunkcyjny
2) test leksykalno-gramatyczny
3) wypracowanie.
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 przypadku przeprowadzenia
dyktanda);
− MS Teams / MS Forms – testy z ustawionymi ograniczeniami
czasowymi (* w przypadku testu ortograficzno-interpunkcyjnego oraz
testu leksykalno-gramatycznego).
− MS Teams – praca pisemna (wypracowanie / esej):
opracowana w edytorze tekstu lub innym narzędziu do
tworzenia tekstu oraz przesłana egzaminatorowi za
pośrednictwem MS Teams niezwłocznie po zakończeniu
pisania;
Na początku egzaminu ustnego egzaminator dokonuje sprawdzenia
tożsamości studenta poprzez weryfikację przy wykorzystaniu połączenia
video legitymacji studenckiej.
- wymagana włączona kamera (oraz – na początku egzaminu – mikrofon) i
nadzór prowadzącego;
- poinformowanie studenta o kryteriach weryfikacji samodzielności pracy
(np. pokazanie przez studenta w trakcie zaliczenia/egzaminu stanowiska
pracy)
- obowiązkowe wyłączenie telefonów komórkowych.
Niedozwolony
W przypadku wykrycia przez egzaminatora korzystania z materiałów
pomocniczych, egzamin zostaje przerwany – student otrzymuje ocenę
niedostateczną.
W przypadku wątpliwości egzaminatora co do samodzielności i
obiektywności przebiegu egzaminu egzamin może być przez niego
przerwany.
Każda przerwa w komunikacji, dłuższa niż trzy minuty, unieważnia
egzamin.

Kontrola przebiegu weryfikacji
osiągniętych efektów uczenia się
oraz jego rejestracja
Postępowanie w przypadku
zaistnienia okoliczności,
niezależnych od studenta /
egzaminatora (np. przerwa w

Rejestracja weryfikacji efektów uczenia się następuje poprzez:
- sporządzenie przez egzaminatora protokołu z przebiegu egzaminu.
W sytuacji przerwania egzaminu lub zaliczenia na skutek problemów
technicznych student niezwłocznie informuje egzaminatora o zaistniałych
okolicznościach za pośrednictwem poczty USOS.
W przypadkach, o których mowa powyżej, a także w przypadku ograniczeń

dostępie do łącza internetowego,
nagła awaria komputera, itd.)

technicznych, które uniemożliwiają studentowi udział w egzaminie w
sposób zdalny, student zobligowany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego
faktu prowadzącemu zajęcia i ustalenia z prowadzącym nowego terminu
przystąpienia do egzaminu.
W przypadku przerwy w dostępie do łącza internetowego student
niezwłocznie powinien skontaktować się z egzaminatorem drogą
telefoniczną.

*****
EGZAMIN USTNY:
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
- Mikrofon
- Kamera
Na początku egzaminu ustnego egzaminator dokonuje sprawdzenia
tożsamości studenta poprzez weryfikację przy wykorzystaniu połączenia
video legitymacji studenckiej.
- wymagana włączona kamera / mikrofon i nadzór prowadzącego;
- poinformowanie studenta o kryteriach weryfikacji samodzielności
pracy (np. pokazanie przez studenta w trakcie zaliczenia/egzaminu
stanowiska pracy)
- obowiązkowe wyłączenie telefonów komórkowych.
Niedozwolony
W przypadku wykrycia przez egzaminatora korzystania z materiałów
pomocniczych, egzamin zostaje przerwany – student otrzymuje ocenę
niedostateczną.
W przypadku wątpliwości egzaminatora co do samodzielności i
obiektywności przebiegu egzaminu egzamin może być przez niego
przerwany.
Każda przerwa w komunikacji, dłuższa niż trzy minuty, unieważnia
egzamin.

Kontrola przebiegu weryfikacji
osiągniętych efektów uczenia się
oraz jego rejestracja
Postępowanie w przypadku
zaistnienia okoliczności,
niezależnych od studenta /
egzaminatora (np. przerwa w
dostępie do łącza internetowego,
nagła awaria komputera, itd.)

Rejestracja weryfikacji efektów uczenia się następuje poprzez:
- sporządzenie przez egzaminatora protokołu z przebiegu egzaminu.
W sytuacji przerwania egzaminu lub zaliczenia na skutek problemów
technicznych student niezwłocznie informuje egzaminatora o zaistniałych
okolicznościach za pośrednictwem poczty USOS.
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 prowadzącemu zajęcia i ustalenia z prowadzącym nowego terminu
przystąpienia do egzaminu.
W przypadku przerwy w dostępie do łącza internetowego student
niezwłocznie powinien skontaktować się z egzaminatorem drogą
telefoniczną.

