
 

 

PRZEBIEG EGZAMINU USTNEGO PROWADZONEGO ZDALNIE PRZY UŻYCIU 
NARZĘDZIA GOOGLE MEET 

 
INSTRUKCJA DLA STUDENTA 

  
UWAGI OGÓLNE: 

• student zdaje egzamin używając uniwersyteckiego adresu mailowego, który musi być wpisany do 
USOSweb 

• student zobowiązany jest do korzystania w trakcie egzaminu z łącza zapewniającego dobrą jakość 
połączenia 

• student zobowiązany jest do przygotowania dokumentu tożsamości w celu przeprowadzenia jego 
identyfikacji 

• w czasie egzaminu wskazane jest korzystanie z przeglądarki Google Chrome 
• egzamin przeprowadzany jest za pomocą aplikacji Google Meet i jest on w całości nagrywany 
• przystąpienie do egzaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie głosu 

i wizerunku 
 

  
PRZED EGZAMINEM 

1.    Dla każdego studenta tworzone jest oddzielne spotkanie w aplikacji Google Meet. 
2.  Egzaminator wysyła zaproszenie studentowi na chwilę przed egzaminem, korzystając z jego 

oficjalnego adresu mailowego wpisanego do USOSweb. 
3.  W momencie pojawienia się studenta na egzaminie, egzaminator włącza opcję nagrywania 

spotkania. 
4.   Następnie egzaminator prosi studenta o pokazanie do kamery dowodu tożsamości. Od tego 

momentu liczony jest czas trwania egzaminu. 
5.  Student nie może wyłączyć kamery w trakcie egzaminu.  Wyłączenie kamery jest 

równoznaczne z zakończeniem egzaminu.  
  
W TRAKCIE EGZAMINU  

1.   Sam egzamin trwa tyle samo czasu, co egzamin w formie stacjonarnej. Przewiduje się jednak 
dodatkowe 5 minut na czynności techniczne.  

2.   Egzaminator sam wyznacza numer pytania, które udostępnia studentowi na ekranie. 
3.   W przypadku zerwania łącza, przez 5 kolejnych minut strona, u której łącze zostało 

przerwane jest zobowiązana do ponowienia próby nawiązania połączenia. Po tym czasie 
egzamin zostaje uznany za zakończony. 

4.   Jeżeli – z przyczyn technicznych – egzamin będzie trwał krócej i nie będzie możliwe ocenienie 
studenta, student zostanie poinformowany drogą mailową o ponownym terminie podejścia do 
egzaminu. Maksymalny czas drugiego podejścia do egzaminu: 2 dni. Nie wcześniej jednak, niż 
w kolejnym dniu od czasu pierwszego podejścia do egzaminu. 

  
PO EGZAMINIE  

  
Informacja o ocenie oraz o liczbie uzyskanych punktów jest opublikowana na koncie studenta w 
USOSweb. 


