Regulamin egzaminów
(i innych sprawdzianów pisemnych)
Przyjęty przez władze dziekańskie i samorząd studentów WNE

1. Egzamin jest sprawdzianem wiedzy. W interesie studentów i uczelni jest, aby egzaminy
przebiegały według jasnych i sprawiedliwych zasad.
2. Na początku semestru rozpoczynającego dane zajęcia egzaminatorzy mają obowiązek podać
do wiadomości studentów warunki dopuszczenia do egzaminu, zakres obowiązującego na
egzaminie materiału, poziom wymagań egzaminacyjnych oraz formę (np. test, pytania
otwarte, egzamin ustny).
3. Przynajmniej na tydzień przed egzaminem egzaminator udostępnia informacje nt.
szczegółowych zasad egzaminu (przybliżona liczba pytań i czas egzaminu, zasady punktacji,
dozwolone przedmioty i pomoce, itp.).
4. Egzaminator powinien ocenić przed egzaminem, jak w konkretnych warunkach (sala, liczba
studentów, czas egzaminu) będzie przebiegał egzamin. W szczególności należy ocenić
niezbędną liczbę egzaminujących, liczbę wariantów zadań egzaminacyjnych, sposób
usadzania, kontrolę tożsamości itp. Przewidywane problemy powinny być rozwiązywane w
ramach katedry lub grupy osób prowadzących ten sam przedmiot, bądź zgłaszane do
dziekanatu.
5. Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby wpisane do protokołu egzaminacyjnego. Przy
zajęciach do wyboru obowiązkiem studentów jest terminowe wywiązanie się z obowiązku
rejestracji uczestnictwa w wybranych zajęciach. Protokół egzaminacyjny jest wywieszany na
tydzień przed egzaminem, by osoby niesłusznie pominięte (wolni słuchacze, studenci studiów
równoległych, ITS itp.) mogły zarejestrować w dziekanacie swój udział w egzaminie.
6. W sali egzaminacyjnej mogą przebywać tylko studenci, którzy są wpisani do protokołu
egzaminacyjnego.
7. Obowiązkiem studenta jest posiadanie na egzaminie dokumentu potwierdzającego tożsamość
(ze zdjęciem) i przechowywanie go w łatwo widocznym miejscu od momentu zajęcia miejsca
w sali egzaminacyjnej. Uczestnictwo w egzaminie bez dokumentu tożsamości jest możliwe
tylko za zgodą egzaminatora, gdy nie ma on wątpliwości co do tożsamości egzaminowanej
osoby.
8. Egzaminator ogłasza moment, od którego obowiązują wszystkie rygory egzaminacyjne.
9. Na egzaminie obowiązują rygorystyczne standardy poprawnego zachowania. Studenci są
zobowiązani do bezzwłocznego podporządkowania się poleceniom egzaminatora.
Egzaminator może ukarać wydaleniem z egzaminu i oceną niedostateczną osobę, której
zachowanie zakłóca przebieg egzaminu.
10. Na egzaminie można mieć tylko te przedmioty, które w sposób jawny zostały dopuszczone
przez egzaminującego. Wszystkie inne przedmioty są niedopuszczone i muszą być
spakowane i zamknięte w torbie (teczce, itp.) oraz złożone w takiej odległości od zdającego,
by dostęp do nich nie był możliwy bez zwrócenia uwagi egzaminatora.
11. Jeśli egzaminator znajdzie dostępny dla studenta przedmiot uznany za niedopuszczony i uzna
ten przedmiot za ściągawkę, to student popełnia wykroczenie zwane ściąganiem.
12. Za ściąganie egzaminator może uznać wszelkie formy porozumiewania się z innymi
studentami lub osobami z zewnątrz oraz zaglądanie do prac innych studentów.
13. Zestaw egzaminacyjny musi być podpisany od początku egzaminu. Każda luźna kartka
tworząca pracę egzaminacyjną jest podpisywana przed jej użyciem. Pisanie niepodpisanej
pracy egzaminacyjnej może być uznane przez egzaminatora za ściąganie.
14. Egzaminator może nie wyrazić zgody na wyjście egzaminowanego do toalety. Opuszczanie
sali egzaminacyjnej bez zgody egzaminatora może skutkować jak wydalenie z egzaminu z
oceną niedostateczną.
15. Ściąganie jest wykroczeniem wymagającym wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
16. Sposób przeprowadzania egzaminów jest badany przez Wydział w regularnych ankietach
studenckiej oceny zajęć. Niezależnie od tego studenci maja prawo do przekazywania skarg i
opinii na temat przebiegu egzaminów dziekanowi WNE UW.
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