
EGZAMINY/ZALICZENIA  ZDALNE - dodatkowe obowiązki egzaminatora i studenta 
 
 
ZGODA STUDENTA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   
 

I. Student przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej  prowadzonej w formie zdalnej zobowiązany jest 
do jednorazowego  potwierdzenia  na stronie internetowej Uczelni w  zakładce:  Studenci i 
doktoranci-Akceptacja egzaminów  zdalnych   faktu zapoznania się z: 

 
a) Zarządzeniem Nr 56/2020 Rektora UM w Lublinie z dnia 19 maja 2020 roku  

w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość w UM w Lublinie  
 

b) Zgodą  studenta na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzania 
egzaminów/zaliczeń zdalnych (ZGODA RODO). 

 
UWAGA:  Student na stronie loguje się tymi samymi poświadczeniami jak do Portalu studenta/do 
Poczty uczelnianej.  

 
II. Dział Kształcenia przedkłada codziennie Dziekanatom w formie elektronicznej wykaz studentów, 

którzy dokonali przedmiotowego poświadczenia. Wykaz przedkładany będzie za pośrednictwem 
poczty elektronicznej codziennie od dnia 10 czerwca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku; po 
powyższym terminie w/w  informacje będą przekazywane na wniosek Dziekanatu.   
 

III. Dziekanat zobowiązany jest do dołączenia do dokumentacji przebiegu studiów poświadczenia 
elektronicznej akceptacji przez studenta faktu zapoznania się z w/w dokumentami, wskazując w 
poświadczeniu: nr albumu, imię i nazwisko, adres IP z którego była udzielona zgoda, data 
udzielonej zgody.  

 
 
OBOWIĄZKI EGZAMINATORA  
 

1. Na początku egzaminu prowadzonego na  Platformie Zoom należy zidentyfikować studenta 
przystępującego do zaliczenia/egzaminu poprzez okazanie przez niego  legitymacji studenckiej. 
 

2. W świetle obowiązujących przepisów nie  ma obowiązku posiadania zgody studenta na nagrywanie i 
rejestrację przebiegu egzaminu na zoom. Niemniej jednak przeprowadzający zaliczenie/egzamin ma 
obowiązek poinformować studenta o jego nagrywaniu przed przystąpieniem do zaliczenia/egzaminu. 
 

3.  Przebieg egzaminu/zaliczenia w formie ustnej rejestruje egzaminator na swoim dysku w formie 
nagrania obrazu i dźwięku. 
 

4. Egzaminator jest odpowiedzialny za przechowywanie nagrania, w tym zabezpieczenie przez 
zniszczeniem lub udostępnieniem innym osobom i przechowywania przez 14 dni od daty egzaminu, po 
tym terminie nagranie  powinno być skasowane.  
 

5. Egzaminator może udostępnić nagranie, w szczególności   Kierownikowi jednostki dydaktycznej 
odpowiedzialnej za realizację danego przedmiotu w terminie 14 dni od daty egzaminu, w przypadku 
złożenia przez studenta wniosku o komisyjne sprawdzenie uzyskanych wyników lub przeprowadzenie 
egzaminu komisyjnego.   
 

6. Nagrania przeprowadzane są tylko z egzaminów i zaliczeń kończących określone zajęcia. 
 

 
 



 

 

PROBLEMY TECHNICZNE W POŁĄCZENIU ZDALNYM NA EGZAMINIE TESTOWYM  

 w przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z pracą serwera, które uniemożliwią 
studentowi udział w zdalnym egzaminie testowym na platformie Moodle    egzaminator  jest 
zobowiązany  do zgłoszenia  ich na   adres e-mailowy:  zdalne.lek1@umlub.pl, zdalne.lek2@umlub.pl, 
zdalne.zdr@umlub.pl lub : zdalne.farm@umlub.pl - w zależności od Wydziału;  
 

 w przypadku potwierdzenia zasadności zgłoszonych problemów technicznych   przez  osobę  
przyjmującą w/w zgłoszenie, decyzję  w sprawie ważności egzaminu podejmuje kierownik jednostki 
odpowiedzialnej za realizację przedmiotu.  
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