Terminarz sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim
W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 egzaminy odbędą się (w
zależności od przedmiotu i decyzji nauczyciela akademickiego prowadzącego
dany przedmiot) w jednej z następujących form:
1)
2)
3)
4)

Egzaminu ustnego on-line,
Egzaminu pisemnego on-line,
Testu on-line,
Egzaminu na podstawie pracy pisemnej zadanej przez nauczyciela
akademickiego prowadzącego dany przedmiot.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu zostaną opublikowane przez
wykładowcę na platformie Classroom w strumieniu przedmiotu.
Egzaminy zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem organizacji roku
akademickiego semestru letniego dostępnym na stronie uczelni.
Daty poszczególnych egzaminów zostaną podane w szczegółowym terminarzu
sesji dostępnym na stronie uczelni.
Warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej jest uregulowanie opłat za
studia zgodnie z ustalonymi terminami.
Ogólne zasady przeprowadzenia egzaminów:
1. Nauczyciel akademicki prowadzący dany przedmiot ma obowiązek
przesłania poprzez platformę Classroom tematów prac w terminie nie
krótszym niż 7 dni przed datą egzaminu zawartą w terminarzu sesji
egzaminacyjnej.
2. Prace zadane przez nauczycieli akademickich powinny być przesłane przez
studenta wyłącznie na adres e-mail wskazaną przez prowadzącego dany
przedmiot.
3. Termin egzaminu zawarty w terminarzu sesji jest ostatecznym terminem
przesłania prac pisemnych.
4. Po przesłaniu prac przez studentów oraz dokonaniu oceny, nauczyciel
akademicki wpisze oceny do wirtualnego dziekanatu.
Dla tych z Państwa, którzy nie dołączyli jeszcze do przedmiotów na classroom
podajemy link do planu zajęć z kodami classrom: Proszę kliknąć TUTAJ aby
otworzyć plan zajęć z kodami classroom

oraz poniżej instrukcję logowania się do classroom.
W celu centralizacji, ułatwienia kontaktu z wykładowcami oraz możliwości przeprowadzania
wykładów/ćwiczeń w trybie on-line (e-learning) wdrożyliśmy usługę google classroom.

Prosimy więc o zapoznanie się z poniższą krótką instrukcją logowania do classroom.
Google classroom dostępny jest również jako aplikacja na smartfony z systemem Android oraz iOS
Instrukcja pobierania aplikacji znajduje się tutaj:
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6118412?hl=pl

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW
1. dla osób, które już mają konta na gmail.com wystarczy zalogować się do google
classroom (https://classroom.google.com) za pomocą swojego konta i dołączyć do
zajęć za pomocą kodu.
2. dla tych którzy nie posiadają konta na gmail.com proponujemy samodzielne
utworzenie takiego darmowego konta
(https://www.google.com/intl/pl/gmail/about/)
3. możliwość utworzenia konta w domenie Uczelni @e-wstijo.edu.pl. W tym celu należy
wysłać prośbę na: wyklady@e-wstijo.edu.pl podając imię i nazwisko oraz numer
albumu.
UWAGA: dołączenie do zajęć będzie możliwe tylko z kont utworzonych samodzielnie w
domenie gmail.com lub z kont utworzonych przez administratora w domenie e-wstijo.edu.pl.
Prośbę o utworzenie konta w domenie e-wstijo.edu.pl należy skierować na adres:
wyklady@e-wstijo.edu.pl
JAK KORZYSTAĆ Z CLASSROMM JAKO STUDENT?

1. Logujemy się pod adresem: https://classroom.google.com
2. W prawym górnym rogu odnajdujemy znak +

3. Klikamy na: Dołącz do zajęć

4. Wpisujemy kod zajęć przesłany przez wykładowców na maila grupowego lub
odnajdujemy go w planie zajęć.
5. Powyższą operację (od 2-4) przeprowadzamy dla każdego uzyskanego kodu zajęć.

Jest wiele materiałów szkoleniowych na kanale youtube.com. Filmy instruktarzowe, które opisują
sposób działania classroom krok po kroku.
Przykładowy film instruktarzowy: https://www.youtube.com/watch?v=kNUqiKUsdSA

INFO: od roku akademickiego 2020/21 każdy student będzie miał utworzone
konto email studenckie w domenie @e-wstijo.edu.pl i tylko z takim kontem
będzie możliwość zalogowania się do classroom. Szczegółowe informacje
zostaną przesłane w późniejszym terminie

