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1/ Terminy egzaminów:
  a) I termin – 16 czerwca 2021 r. godz. 9.00 – egzamin w formie testu online
  b) II termin – 23 czerwca 2021 r. godz. 9.00 – egzamin w formie testu online
  c) III termin – 6 września 2021 r. godz. 9.00 – egzamin w formie testu online

  2/ Zapisy odbywają się przez system USOS

  3/ Zasady przeprowadzania egzaminu:
  a) Student zapisuje się na egzamin przez system USOS.
  b) W dniu egzaminu o godz. 8.00 każdy student biorący udział w egzaminie loguje się na 
platformie MS Teams.
  c) Od godz. 8.00 następuje sprawdzenie obecności połączone z weryfikacją tożsamości  (w
tym celu należy zaopatrzyć się w kamerę i mikrofon oraz posiadać przy sobie  dokument
tożsamości z widocznym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem).
  d) Egzamin przeprowadzany jest w formie testu online umieszczonego na platformie MS 
Teams, składającego się 30 pytań jednokrotnego wyboru, z wykorzystaniem programu  MS
Forms udostępnionego na kanale Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń w  programie
MS Teams.
  e) O godz. 9.00 studenci uruchamiają osadzony w platformie Teams formularz testu.  W
trakcie rozwiązywania testu wymagane jest utrzymanie połączenia  telekonferencyjnego.
  f) Czas wypełnienia testu wynosi 30 minut. Po upływie 30 minut należy przesłać  formularz
klikając w przycisk „Prześlij”. Nieprzesłanie testu jest równoznaczne z  niezaliczeniem
egzaminu.

  4/ Zasady zaliczenia egzaminu:
  a) Za każde poprawnie rozwiązane pytanie testowe można otrzymać 1 punkt. Do  zaliczenia
konieczne jest uzyskanie minimum 16 punktów.
  b) Zaliczenie ćwiczeń: na ocenę 5 daje 3 dodatkowe punkty na egzaminie; na ocenę 4,5  daje
2 punkty; na ocenę 4 daje 1 punkt.
  c) Skala ocen:
  16-18 - dostateczny 
  19-20 - plus dostateczny
  21-24 - dobry
  25-26 - plus dobry
    27-33 - bardzo dobry
  d) Osoby, które z egzaminu odbywającego się w dniu 16 czerwca 2021 r. uzyskają  poniżej 16
pkt mogą przystąpić do egzaminu jeszcze dwukrotnie. Ocena  niedostateczna uzyskana z
egzaminu odbywającego się w dniu 16 czerwca 2021 r. nie  będzie wpisywana do systemu
USOS.  
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