
REGULAMIN EGZAMINÓW PROWADZONYCH ZDALNIE PRZEZ 

CENTRALNY OŚRODEK EGZAMINACYJNY W SESJI LETNIEJ 2019/2020 

DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO 
 

Przed przystąpieniem do egzaminu testowego prowadzonego zdalnie (online) student jest 

zobowiązany do: 

 ● przygotowania odpowiedniej jakości sprzętu komputerowego, w tym kamery 

internetowej; 

 ● zapewnienia odpowiedniej jakości łącza internetowego; 

 ● zainstalowania przeglądarki internetowej; 

 ● zainstalowania i uruchomienia aplikacji Microsoft Teams. 

 

Podczas egzaminu student ma obowiązek: 

 ● przez cały czas trwania egzaminu udostępniać na platformie MS Teams swój wizerunek 

z wyraźnie widoczną twarzą za pomocą kamery internetowej;  

 ● na polecenie osoby nadzorującej egzamin udostępnić za pomocą kamery obraz 

pomieszczenia, w którym się znajduje; 

 ● mieć przy sobie i przedstawić, na polecenie osoby nadzorującej egzamin, ważny 

dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja studencka). 

 

Student ponadto zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zaleceń: 

 

 ● Student ma obowiązek zalogować się na platformie MS Teams 30 minut przez 

wyznaczoną godziną egzaminu. 

 ● W czasie egzaminu zabronione jest korzystanie ze źródeł wiedzy, prowadzenie rozmów 

(w tym telefonicznych) oraz korzystanie z jakichkolwiek komunikatorów internetowych. 

 ● Od momentu rozpoczęcia do zakończenia egzaminu nie jest dopuszczalne 

wykorzystywanie MS Teams do komunikacji głosowej lub tekstowej z innymi studentami 

oraz do kontaktowania się z osobą nadzorującą egzamin, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

polecenie takie zostanie wydane przez tę osobę. 

 ● Telefony komórkowe powinny być wyłączone przez cały czas trwania egzaminu. 

 ● W miejscu zdawania egzaminu (biurko, stół) poza komputerem może znajdować się 

wyłącznie butelka lub szklanka wody oraz dokument tożsamości. W czasie egzaminu nie 

wolno spożywać posiłków (z wyjątkiem osób posiadających odpowiednie zalecenie 

lekarskie). 

 

Zgłaszanie zastrzeżeń do pytań egzaminacyjnych przebiega tak jak w przypadku egzaminów 

komputerowych stacjonarnych. Pytania, do których zgłoszono zastrzeżenia zostaną 

zweryfikowane przez kierownika przedmiotu lub osobę przez niego upoważnioną w terminie 

3 dni roboczych od daty zgłoszenia zastrzeżeń. 

 

W czasie egzaminu nie są dozwolone przerwy.  

 



W przypadku zerwania połączenia należy niezwłocznie ponownie połączyć się z platformą 

egzaminacyjną i grupą w aplikacji MS Teams w czasie nie dłuższym niż 10 minut i 

kontynuować egzamin. 

 

W przypadku wystąpienia problemów technicznych, które uniemożliwiają studentowi udział 

w egzaminie online lub jego ukończenie, student jest zobowiązany w czasie nie dłuższym niż 

jedna godzina od ich wystąpienia – do przesłania na adres marta.przybylek@umed.lodz.pl 

zgłoszenia zawierającego opis zaistniałego problemu oraz tzw. zrzut ekranu komputera 

(wykonany w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika), na którym student zdaje 

egzamin. 

 

Każde naruszenie zasad egzaminacyjnych, lub niedostosowanie się studenta do poleceń 

osoby nadzorującej egzamin może stanowić podstawę do przerwania egzaminu lub 

zaliczenia i anulowania jego wyniku. Fakt ten zostanie odnotowany przez osobę nadzorującą 

egzamin, a wykonana notatka służbowa zostanie przekazana do kierownika przedmiotu i 

dziekanatu. 

 

Jeżeli liczba pytań, na które student udzielił odpowiedzi, jest: 

  mniejsza niż 60% liczby pytań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym – student może 

przystąpić do egzaminu ponownie – w dniu organizacji egzaminu w kolejnym terminie 

(w sesji poprawkowej); egzamin taki traktuje się jako składany we właściwym 

(pierwszym) terminie; 

 ● równa lub wyższa niż 60% liczby pytań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym – na 

podstawie udzielonych odpowiedzi ustalana jest ocena za egzamin, którą student może 

zaakceptować lub wystąpić o zdawanie egzaminu ponownie, w dniu organizacji 

egzaminu w kolejnym terminie (w sesji poprawkowej); egzamin taki traktuje się jako 

składany we właściwym (pierwszym) terminie. 

 

W przypadku wystąpienia udokumentowanej awarii systemu egzaminacyjnego, której 

przyczyna leży po stronie UMED, wyznaczany jest kolejny termin egzaminu. Studenci, którzy 

do czasu awarii odpowiedzieli na co najmniej 60% pytań, mogą zaakceptować ustaloną na 

tej podstawie ocenę lub przystąpić do egzaminu ponownie. Egzamin taki traktuje się jako 

składany we właściwym (pierwszym) terminie. 

 

 ● Niezalogowanie się na platformie MS Teams 30 minut przez wyznaczoną godziną 
egzaminu jest traktowane jako nieprzystąpienie do egzaminu. Jeżeli jest ono 
nieusprawiedliwione, student otrzymuje ocenę niedostateczną. O przyczynie 
nieprzystąpienia do egzaminu student zobowiązany jest powiadomić 
egzaminatora/osobę nadzorującą egzamin najpóźniej w ciągu 24 godzin po terminie 
egzaminu. W przypadku uznania, że niezgłoszenie się studenta na egzamin było 
usprawiedliwione, student zdaje egzamin w dniu organizacji egzaminu w kolejnym 
terminie (w sesji poprawkowej). Egzamin taki traktuje się jako składany we właściwym 
(pierwszym) terminie. 

 

Studenci, którzy mają ograniczony dostęp do internetu lub nie posiadają niezbędnych 

urządzeń informatycznych i nie będą mogli zalogować się na platformie e-learningowej na 



czas egzaminu, obowiązani są złożyć do Prodziekana właściwego do spraw studenckich  

drogą elektroniczną podanie o zmianę formy egzaminu. Podanie musi być złożone nie 

później niż na 2 dni przed datą egzaminu. 

 

Po zniesieniu restrykcji epidemiologicznych egzaminy będą przeprowadzane w siedzibie 

Uniwersytetu, z zachowaniem procedur sanitarnych gwarantujących bezpieczeństwo 

egzaminatora oraz studentów, na zasadach określonych w stosownych zarządzeniach 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeprowadzania egzaminów i 

zaliczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród 

członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

 

Informacje metodyczne: 

 ● Egzaminy KET i egzaminy “Lek-owskie” prowadzone będą na platformie Centralnego 

Ośrodka Egzaminacyjnego. 

 ● Tożsamość studentów i przebieg egzaminu będą monitorowane równolegle na 

platformie Teams, we wcześniej stworzonych podgrupach. 

 ● Nie ma możliwości powrotu do pytań, na które udzielono odpowiedzi. 

 ● Czas egzaminu jest ustalony dla całego testu, a nie dla pojedynczych pytań. 

 ● W przypadku egzaminu KET w sesji letniej 2019/2020, ustala się liczbę pytań na 90, a 

czas egzaminu – na 60 minut. 

 ● W przypadku egzaminów „LEK-owskich” w sesji letniej 2019/2020, ustala się liczbę 

pytań na 60, a czas egzaminu – na 40 minut. 

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu KET jest uzyskanie z testu co 

najmniej 60% maksymalnej liczby punktów. Ostateczny wynik egzaminu KET określa się w 

następującej skali ocen, w zależności od liczby uzyskanych punktów: 

  od 60% do 68% pkt - 3,0 (dostateczny); 

  powyżej 68% do 76% pkt - 3,5 (dość dobry); 

  powyżej 76% do 84% pkt – 4,0 (dobry); 

  powyżej 84% do 92% pkt – 4,5 (ponad dobry); 

  powyżej 92% do 100 % pkt – 5,0 (bardzo dobry) 

 

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem. stosuje się przepisy zarządzenia 

nr 47/2020 z dnia 22 maja 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie 

przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się 

wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz 

Regulaminu studiów, a w przypadku gdy sprawy te nie są uregulowane w ww. aktach 

prawnych, decyzję podejmuje Prodziekan ds. Kształcenia – Kierownik Oddziału Lekarskiego 

Wydziału Lekarskiego. 
 


