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Zasady przeprowadzania zaliczenia lub egzaminu kończącego określone zajęcia, pozwalającego na 

weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

 

1. Zaliczenia i egzaminy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w Politechnice Poznańskiej 

mogą być prowadzone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia  

o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, prowadzonych w języku polskim i angielskim. 

2. Zaliczenia i egzaminy mogą odbywać się w jednej z poniższych form: 

1) testowej, przez uczelnianą platformę moodle (https://moodle.put.poznan.pl/), 

2) pisemnej, przesyłanej drogą uzgodnioną z prowadzącym, 

3) ustnej, w trybie wideokonferencji, zaleca się aby grupa osób jednocześnie uczestniczących  

w zaliczeniu lub egzaminie nie przekraczała 8 osób, 

4) innej, określonej przez prowadzącego. 

3. Systemy, w których możliwe jest przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów zostały wymienione na stronie 

https://elearning.put.poznan.pl/. Prowadzący może skorzystać z innego narzędzia zapewniającego 

bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych osobowych osoby 

przeprowadzającej zaliczenie lub egzamin i studentów, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii 

Inspektora Ochrony Danych. 

4. Osoba prowadząca dokonuje wpisu o terminie i formie przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu 

na platformie eKalendarz (https://ekalendarz.put.poznan.pl/) co najmniej tydzień przed planowanym 

terminem i po uprzednim sprawdzeniu dostępności tego terminu dla danej grupy studenckiej. 

W eKalendarzu nie należy wpisywać danych osobowych studentów. 

5. Zaliczenia i egzaminy odbywają się po identyfikacji tożsamości studenta. Identyfikacja następuje: 

1) na podstawie uwierzytelnienia za pomocą adresu uczelnianej poczty elektronicznej (np. w systemie 

moodle po zalogowaniu za pomocą eLogin), 

2) poprzez złożenie odręcznego podpisu na odwzorowaniu cyfrowym pracy pisemnej przekazywanej 

osobie prowadzącej zaliczenie lub egzamin, 

3) poprzez przedstawienie do kamery legitymacji studenckiej (z widocznym wyłącznie wizerunkiem  

i numerem albumu studenta), przy czym identyfikacja osoby za pomocą legitymacji studenckiej może 

się odbywać tylko z zastosowaniem platformy eMeeting zarządzanej przez Politechnikę Poznańską, 

4) w inny sposób ustalony przez osobę prowadzącą zaliczenie lub egzamin, pod warunkiem uzyskania 

pozytywnej opinii Inspektora Ochrony Danych. 

6. Przebieg zaliczenia i egzaminu jest rejestrowany. Rejestracja odbywa się: 

1) w systemie moodle, w postaci systemowego zapisu zdarzeń tworzonego automatycznie i przecho-

wywanego w jednostce organizacyjnej Uczelni odpowiedzialnej za obsługę ww. systemu przez okres 

co najmniej 30 dni, 

2) w systemach wideokonferencji poprzez nagranie przebiegu zaliczenia lub egzaminu, które 

przechowywane jest przez okres 14 dni do czasu zatwierdzenia wszystkich ocen przez 

prowadzącego. Za usunięcie nagrania odpowiada prowadzący, 

3) w innych systemach w sposób oferowany przez te systemy. Gdy rejestracja jest obsługiwana tylko 

przez administratorów danego systemu prowadzący może dodatkowo uzyskać od studentów 

oświadczenie o samodzielności przygotowania odpowiedzi podczas zaliczenia lub egzaminu, 
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4) nagranie zaliczenia i egzaminu nie może być upublicznione. 

7. Za kwestie organizacyjne i techniczne przygotowania, przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu oraz 

ogłoszenia wyników odpowiada osoba prowadząca zaliczenie lub egzamin. 

8. Ewentualne problemy techniczne należy zgłaszać do pracowników Działu Obsługi i Eksploatacji pod 

numer telefonu 61 665 29 75. 

9. Prowadzący wykład ma obowiązek przechowywać pisemne prace egzaminacyjne lub zestawy pytań  

i protokoły egzaminów ustnych przez co najmniej 12 miesięcy. 

10. Zakres materiału oraz sposób oceniania nie może odbiegać od tradycyjnej formy zaliczenia lub 

egzaminu. Sposób przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu powinien uwzględniać specyfikę 

wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Niedopuszczalne jest skracanie czasu na zaliczenie 

lub egzamin nieadekwatne do zakresu materiału. 

 

 

 


