Szanowni Państwo
Zgodnie z rozporządzeniem Rektora UŁ letnia sesja egzaminacyjna trwa od 24. sierpnia do 24. września
2020. Obejmuje ona również letnia sesję poprawkową. Proponujemy Państwu jednak również
możliwość przystąpienia do egzaminów w formie zdalnej. Zachęcamy do skorzystania z tej formy
komunikacji, z którą większość z Państwa zapoznała się pracując w trybie online w trakcie trwania
semestru. Przygotowaliśmy regulamin, który mamy nadzieję pozwoli rozwiązać wątpliwości związane
z tą nową dla nas wszystkich formą egzaminowania. Wszelkich informacji udzielają również
prowadzący zajęcia, którzy będą organizować egzaminy.

Regulamin egzaminów przeprowadzanych w trybie zdalnym
po semestrze letnim 2019/20
na kierunkach prowadzonych przez pracowników IFG UŁ
1. Egzaminy online odbywają się w terminach ustalonych przez prowadzących zajęcia po
terminie zakończenia zajęć przed rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej.
2. Egzaminy odbywają się w formie ustnej i/lub pisemnej przy użyciu środków technicznych,
które były wykorzystywane na zajęciach lub zaproponowanych przez prowadzącego/ych
zajęcia.
3. Obowiązują zasady ujęte w Zarządzeniu nr 113 Rektora UŁ z dnia 23.04.2020 r.:
a) posiadanie kamery i łącza pozwalającego na dwukierunkowe połączenia audio/video;
b) złożenie oświadczenia o samodzielnej pracy podczas egzaminu, które student składa przy
użyciu poczty elektronicznej z domeną unilodz.eu. Oświadczenia wysyłane są na adres
mailowy egzaminatora/ów.
4. Jeżeli egzamin zostanie przerwany z powodów technicznych (np. słaby lub brak kontaktu
audio i/lub wideo) możliwe jest wznowienie połączenia. Jeżeli nie udaje się nawiązać
połączenia w przeciągu 15 min. uznaje się, że egzamin się nie odbył.
5. Egzaminy poprawkowe online odbywają się na takich samych zasadach w terminie
ustalonym przez prowadzącego/ych zajęcia, nie wcześniej niż 7 dni po pierwszym terminie
egzaminu. Egzaminy poprawkowe mogą być przeprowadzone podczas trwania letniej sesji
egzaminacyjnej. O terminie egzaminu poprawkowego decyduje/ egzaminator
6. Dokumentację egzaminu sporządzana jest w formie protokołu zbiorczego (załącznik nr 2)
egzaminu zdalnego ustnego.
7. Uregulowania szczegółowe dotyczące egzaminów online z PNJN zawarte są
w osobnym dokumencie (załącznik nr 1).

