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PRZED EGZAMINEM KOMPETENCYJNYM MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE:  
 

 nieusprawiedliwiona nieobecność w terminie, na który się zapisałeś będzie skutkowała 
utratą tego terminu; 

 niestawienie się na egzamin kompetencyjny o wskazanej godzinie (spóźnienie) będzie 
skutkowało odliczeniem czasu spóźnienia od czasu trwania części pisemnej; 

 egzamin kompetencyjny przeprowadzany jest stacjonarnie na terenie uczelni  
z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zdający są zobowiązani do posiadania i stosowania 
przez cały czas trwania egzaminu własnych środków ochrony zasłaniających usta i nos, 
których nakaz noszenia wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. Uczelnia nie 
zapewnia tych środków ochrony. Osoby bez ww. środków nie będą wpuszczone do sali 
egzaminacyjnej, co będzie traktowane jako nieobecność na egzaminie; 

 na egzamin, oprócz środków ochrony, zabierz ze sobą legitymację, długopis oraz 
kalkulator. Arkusze egzaminacyjne dostarczy prowadzący egzamin;  

 część pisemna egzaminu kompetencyjnego ma formę ‘open book’ tj. z wolnym dostępem 
do własnych materiałów książkowych i notatek, które zdający mogą wnieść na salę 
egzaminacyjną. Pamiętaj jednak, że czas trwania części pisemnej jest ograniczony do 120 
minut. Zachowaj umiar i zdrowy rozsądek dokonując wyboru materiałów - nie wystarczy 
Ci przecież czasu na przejrzenie walizki książek w trakcie 2h  

 w czasie egzaminu nie wolno korzystać ze źródeł elektronicznych oraz innych urządzeń 
rejestrujących dźwięk i obraz. Telefony komórkowe bezwzględnie muszą być wyłączone. 
Korzystanie z niedozwolonych materiałów i urządzeń pomocniczych będzie skutkować 
przerwaniem egzaminu i jego unieważnieniem. 

 
O TYM CO CZEKA CIĘ W DNIU EGZAMINU KOMPETENCYJNEGO PONIŻEJ: 

 

 prosimy o stawienie się  5 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną pod wskazaną salą  
z przygotowaną legitymacją; 

 pracownik wydziału w pierwszej kolejności sprawdzi Twoją tożsamość, a następnie 
poprosi o pokazanie materiałów i przypomni o konieczności wyłączenia telefonu 
komórkowego. Po dopełnieniu tych formalności wskaże Twoje miejsce na sali; 

 w wyznaczonym miejscu będzie na Ciebie czekał arkusz egzaminacyjny. Na przeczytanie 
opisu przypadku i udzielenie odpowiedzi na pytania w formularzu będziesz miał 120 min; 

 jeśli ukończysz część pisemną egzaminu przed upływem 120 minut nie możesz opuścić 
sali. Pozostań na miejscu i poczekaj na swoją kolej, aby przejść na rozmowę (10-15 
minut) z właściwą komisją egzaminacyjną; 

 po 120 minutach arkusz egzaminacyjny zostanie Ci odebrany przez pracownika wydziału  
i przekazany komisji, z którą spotkasz się w części ustnej. W towarzystwie członka tej 
komisji przejdziesz do wyznaczonej sali na część ustną; 

 w trakcie części ustnej dwuosobowa komisja, na podstawie wypełnionego przez Ciebie 
formularza, dokona wyboru pytań, które będą przedmiotem dyskusji; 

 pytania będą oceniane w czterech grupach z przypisanymi wagami: podstawowe (0,15), 
sprawdzające (0,2), analityczne (0,3) i oceniające (0,35). Warunkiem koniecznym oceny 
pozytywnej z egzaminu kompetencyjnego jest osiągnięcie ocen pozytywnych z pytań 



podstawowych i sprawdzających oraz uzyskanie ostatecznego wyniku (suma) na 
poziomie co najmniej 2,65. 

 na podstawie udzielonych odpowiedzi pisemnych oraz ustnych komisja egzaminu 
kompetencyjnego wystawi ocenę całościową z egzaminu i sporządzi odpowiedni 
protokół; 

 po zakończeniu części ustnej otrzymasz kwestionariusz ankiety z prośbą o wypełnienie. 
Bardzo prosimy o udział w badaniu. Poznanie Twojej opinii na temat egzaminu 
kompetencyjnego jest dla nas niezwykle ważne. Udział w badaniu jest oczywiście 
anonimowy i dobrowolny. Jeśli zechcesz nam pomóc, wrzuć wypełniony kwestionariusz 
do specjalnie przygotowanej urny. Z góry dziękujemy  
 

O TYM W JAKI SPOSÓB POINFORMUJEMY CIĘ O WYNIKU EGZAMINU KOMPETENCYJNEGO 
PONIŻEJ: 

 

 protokoły zostaną przekazane do dziekanatu w ciągu trzech dni od daty przeprowadzenia 
egzaminu; 

 pracownik dziekanatu poinformuje Cię w wiadomości e-mail o wyniku egzaminu, nie 
później niż 10 dni od daty przeprowadzenia egzaminu; 

 jeśli w pierwszym podejściu uzyskasz ocenę pozytywną, to jest to wynik ostateczny (bez 
możliwości poprawy); 

 jeśli w pierwszym podejściu uzyskasz ocenę negatywną pamiętaj, że masz prawo do 
drugiego i ostatniego przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego w trakcie tego 
semestru, o ile harmonogram na to jeszcze pozwala (liczba dostępnych terminów jest 
ograniczona do trzech i opublikowana na stronie wydziału); 

 jeśli w ciągu 10 dni, od przeprowadzenia egzaminu, nie otrzymasz wiadomości e-mail  
z informacją o ocenie, skontaktuj się z pracownikiem dziekanatu; 

 z protokołem możesz zapoznać się w godzinach pracy dziekanatu po ogłoszeniu wyników. 
 
 


