
KOMUNIKAT
Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 22.12.2020 wprowadzający

szczegółową instrukcję i rekomendacje przeprowadzania zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem 
metod i technik komunikacji na odległość w semestrze zimowym 2020-2021 zgodnie z 

Zarządzeniem nr 9/2020 Dziekana Wydziału Chemii UWr.

Przygotowanie egzaminu
Optymalna wielkość grupy, którą może nadzorować jeden prowadzący to 10 osób. Przeprowadzanie zaliczenia lub 

egzaminu przez jednego prowadzącego dla większej liczby studentów jednocześnie (11-16 osób) wymaga poinformowania 
prodziekana Piotra Durlaka. Jeżeli grupa egzaminacyjna liczy powyżej 16 osób, należy podzielić ją na mniejsze zespoły, z 
których każdy jest pilnowany przez inną osobę. Poniższe rozwiązanie jest rekomendowane dla grup egzaminacyjnych nie 
większych niż 16 osób (z wykorzystaniem Dużej Galerii Teams). 

Egzamin/zaliczenie: wersja ustna nagrywana w Teams.
Egzamin/zaliczenie: wersja pisemna przez E-EDU, Teams (Forms) lub innej dozwolonej aplikacji, nagrywanie w Teams lub 
innej dozwolonej aplikacji. Przy wykorzystywaniu innej aplikacji wskazana jest konsultacja z prodziekanem ds. studenckich 
w celu potwierdzenia rekomendacji bezpieczeństwa danej aplikacji.

Wersja podstawowa instrukcji dotyczy przeprowadzania egzaminu lub zaliczenia na portalu E-EDU (pytania) i 
nagrywania w aplikacji Teams.

1. Ustalamy miejsce nagrywania egzaminu w Teams. 

• Zaliczenie/egzamin prowadzi się w specjalnie utworzonych do tego celu kanałach prywatnych zespołów 
Teams.

• Można wykorzystać zespoły utworzone wcześniej dla grup seminaryjnych lub laboratoryjnych albo utworzyć 
dodatkowe kanały w grupie wykładowej.

• Osoba prowadząca egzamin (pilnująca grupę, właściciel kanału) dodaje studentów do kanału jako 
uczestników.

• Osoba prowadząca egzamin (pilnująca grupę) w dniu egzaminu uruchamia spotkanie w utworzonym 
wcześniej kanale Teams. Dostęp do kanału powinien mieć tylko egzaminator i studenci z grupy 
egzaminacyjnej (preferowane są kanały prywatne, tworzone w tym celu w istniejących zespołach 
przedmiotów, co ułatwi utrzymanie poufności pliku nagrania).

• Istotne jest, aby organizatorem spotkania była osoba pilnująca grupę, co pozwala na zarządzanie dostępem do 
spotkania. 

• Wskazane jest utworzenie chat-u grupowego lub prywatnego kanału Teams, pozwalającego na komunikację 
pomiędzy osobami prowadzącymi egzamin w trakcie jego trwania.

2. Konfigurujemy test egzaminacyjny w E-EDU (Moodle). Zalecane rozwiązania konfiguracyjne w E-EDU:

• Ustalenie godziny rozpoczęcia i zamknięcia testu oraz jego czasu trwania. Czas zamknięcia testu może być 
późniejszy niż czas trwania, co pozwala na uwzględnienie ew. problemów technicznych podczas dołączania. 
Rekomendowany dodatkowy czas to nie mniej niż 5 minut i nie więcej niż 15% czasu trwania testu.

• Zaliczenia lub egzaminy testowe na platformie E-EDU powinny być skonstruowane tak, aby dawały 
studentom możliwość uzyskania informacji o wynikach niezwłocznie po ich zakończeniu (§14. Zarządzenie nr 
9). Termin "niezwłocznie" nie jest równoważny terminowi "natychmiast". "Niezwłocznie" oznacza "gdy tylko 
prace zostaną sprawdzone".

3. Przesyłamy studentom 

• Zasady egzaminów on-line (§2 Zarządzenie nr 9) (z 2-tygodniowym wyprzedzeniem).



• Przypisanie do grupy egzaminacyjnej (tzn. prowadzącego), jeśli jest przewidziana więcej niż jedna grupa (z 2-
tygodniowym wyprzedzeniem).

• Termin przeprowadzenia próby (z 2-tygodniowym wyprzedzeniem).

• Link do spotkania w Teams lub informację o kanale (tydzień przed egzaminem).

4. Udostępniamy studentom możliwość potwierdzenia spełnienia warunków przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia 
(lista, e-maile, ankieta w Office 365, ankieta na E-EDU itp.). Potwierdzenia muszą być zachowane w dokumentacji 
egzaminu lub zaliczenia. 

5. Wskazane jest utworzenie testowego quizu, który pozwoli sprawdzić studentom działanie wszystkich funkcji testu 
przed właściwym egzaminem. Zaleca się, by w dniu poprzedzającym zaliczenie/egzamin (lub innym dogodnym 
terminie) osoba egzaminująca przeprowadziła z zainteresowanymi studentami test narzędzi, za pomocą których 
zostanie przeprowadzony egzamin.

Przebieg egzaminu lub zaliczenia pisemnego
Zaliczenie/egzamin prowadzony jest z wykorzystaniem platformy E-EDU Uniwersytetu Wrocławskiego,  aplikacji 

Microsoft Teams (Forms) lub innej dozwolonej aplikacji.

Od prowadzących i studentów oczekuje się znajomości wymienionych wyżej narzędzi w stopniu umożliwiającym podjęcie 
próby egzaminacyjnej. Sugeruje się korzystanie z kablowych połączeń internetowych (Ethernet). 

Podane poniżej rozwiązanie ma na celu zapewnienie maksymalnej kontroli nad zachowaniem studentów podczas egzaminu. 
Procedura może zostać uproszczona zależnie od preferencji prowadzącego.

1. Prowadzący uruchamia spotkanie w kanale prywatnym Teams na 15 min. przed rozpoczęciem egzaminu. 

a. Prowadzący powinien mieć włączoną kamerę, mikrofon i dźwięk przez cały czas trwania egzaminu. 

b. Mikrofon można wyciszyć po rozpoczęciu sesji i włączać go w razie potrzeby.

2. Studenci dołączają do spotkania w kanale prywatnym na min. 10 min. przed rozpoczęciem egzaminu.

3. Student ma obowiązek: mieć włączoną kamerę, mikrofon oraz głośnik przez cały czas trwania egzaminu. Dopuszczalne 
jest użycie słuchawek. Zapewnienie stabilności łącza leży po stronie studenta. Zalecane jest zaopatrzenie się przez 
studentów i prowadzących w dwa alternatywne połączenia internetowe (np. łącze stałe oraz mobilne).

a. Przez cały czas trwania egzaminu w pomieszczeniu nie mogą znajdować osoby trzecie ani zwierzęta.

b. Student musi zajmować stanowisko przy komputerze przez cały czas próby egzaminacyjnej.

4. Studenci pokazują do kamery legitymacje studenckie (lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość) w celu 
potwierdzenia tożsamości. Ten etap nie może być nagrywany.

5. Studenci logują się do E-EDU i oczekują na otwarcie testu.

6. Prowadzący informuje studentów, że zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2020 Dziekana Wydziału Chemii UWr. uruchamia 
nagrywanie sesji.

7. Po otwarciu testu studenci rozwiązują go w trakcie jednej nieprzerwanej sesji Teams.

a. Przerwa w połączeniu z E-EDU dłuższa niż 10 min. skutkuje unieważnieniem próby egzaminacyjnej studenta.

b. Dalsze postępowanie zależy od zasad ustalonych przez egzaminatorów i może obejmować zastępczy egzamin 
ustny lub inne jego formy zdalne.  

8. Po zakończeniu egzaminu studenci opuszczają spotkanie Teams.

a. Prowadzący pobiera listę obecności w Teams. Lista obecności stanowi część dokumentacji egzaminu on-line.

b. Po zakończeniu egzaminu egzaminator usuwa wszystkich studentów z kanału prywatnego, aby uniemożliwić 
studentom dostęp do nagrania.

c. Prowadzący zatrzymuje nagranie i opuszcza spotkanie.



9. Prowadzący poszczególne grupy pobierają nagrania i przekazują je koordynatorowi przedmiotu.  Prowadzący nie 
przechowuje swojej wersji nagrania.  Koordynator przechowuje nagrania i inną dokumentację w usłudze OneDrive 
UWr do 31 grudnia 2022 (dotyczy sesji zimowej 2020-2021). Nagranie zaliczenia lub egzaminu przeznaczone jest 
jedynie do dokumentacji weryfikacji efektów uczenia się. 

Uwagi końcowe
Wszelkie pytania natury technicznej Pracownicy mogę kierować do członków Zespołu ds. zdalnego nauczania i e-
learningu, który od września 2020 zajmuje się organizacją i wsparciem zdalnego nauczania na Wydziale Chemii UWr.

Wszelkie pytania natury prawnej dotyczącej aspektów nauczania zdalnego Pracownicy mogę kierować do prodziekana 
ds. studenckich.

dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr.
Dziekan Wydziału Chemii UWr.


