
l.p. Treść pytania

1 Czy semestr letni zakończy się zgodnie z terminami zawartymi w Decyzji Rektora tj. 19 czerwca, czy przewidywane 

jest przedłużenie terminu zakończenia semestru?

2 Co w przypadku kiedy nie mam stałego łącza internetowego, a internet mobilny jest ograniczony? Czy mogę 

przyjechać na Uczelnię, aby zdać egzamin dyplomowy? Czy Uczelnia może zaoferować osobne pomieszczenie i 

dostęp do sprzętu na czas egzaminu?

3 Nie mogę realizować swojej pracy dyplomowej zdalnie, (z różnych powodów np.nie mam internetu w domu). Do 

pracy nad nią uda się wrócić dopiero wtedy, gdy będzie można wrócić na uczelnię. Nie sądzę, że uda mi się ją 

skończyć w tym semestrze (do września). Czy otrzymam dodatkowy czas na zakończenie pracy?

4 W jaki sposób będzie można zwrócić książki do biblioteki instytu oraz głównej?

5 Czy egzaminy poprawkowe odbędą się we wrześniu, czy będzei możliwość poprawek zdalnych np. w lipcu albo 

nawet w czerwcu, na zasadach czasowych podobnych do sesji zimowej np. po dwóch tygodniach?

6 Co z wyborem promotorów przez studentów drugiego roku? Jaki wpływ będzie miała na to pandemia? 

7 Czy można będzie dokończyć praktyki w sposób zdalny (zakładając, że ktoś zrobił już dopuszczone 10h zdalnie i 

nadal brakuje mu do pełnych 60h)?

8 Jak będzie wyglądał test ogólnej wiedzy matematycznej przed egzaminem dyplomowym/magisterskim?

9 Chciałam zapytać z jakich zagadnień będzie test na egzaminie magisterskim?

10 Z jakich zagadnień będzie składał się test licencjacki? Czy będą zadania czy pytania teoretyczne?

11 Kiedy będziemy zanosić konspekty i dokumenty dotyczące praktyk? 

12 Jak wygląda kwestia egzaminów z przedmiotów międzywydziałowch np. lektorat z języka, pedagogiczne kursy?

13 Niestety studenci czasem nie mają wpływu na łącze internetowe (braki w jego dostępie, "zacięcia") w wyniku 

czego  nie będą w stanie wykonać kolokwium ograniczonego w "małych" ramach czasowych (np.15 min). Bardzo 

proszę o uwzględnienie takich problemów, a więc o ograniczenie tego typu form sprawdzania wiedzy (ew 

wydłużenie takiego czasu) gdyż są to czynniki NIEZALEŻNE od studenta! 

14 Czy zajęcia z kultury fizycznej będzie trzeba odrabiać? 

15 W jaki sposób będą wyglądały obrony licencjackie/magisterskie?

16 Czy pytania na teście będą z wiedzy teoretycznej czy będą zadania konkretne do wyliczenia?

17 Jak będzie wyglądać zapisanie się na studia magisterskie?

18 Czy możliwa będzie poprawka testu w czerwcu, gdyby ktoś nie zdał testu 15.06?

19 Od poczatku nauczania zdalnego mamy natlok zadań. Od poniedzialku do piątku od rana do godziny 23 siedze nad 

zadaniami i projektami. Czasem nawet nie mam czasu aby zjesc obiad/kolacje, bo czas goni.

Chcielibyśmy rownież wiedziec na jakiej zasadzie beda egzaminy i w jakich terminach? Czyli szczegolwy plan jak to 

wszystko ma wygladac.

20 Czy studenci przystępujący do testu dyplomowego otrzymają zakres zagadnień? 

21 Jak będzie wyglądać sesja?

22 Czy, aby zaliczyć kurs, obowiązkowe są testy/quizy czy to zależy od prowadzącego?

23 Ile trzeba mieć procent, aby zdać test ogólnej wiedzy matematycznej? (Lic/mag)

24 Czy test ogólnej wiedzy matematycznej będzie w formie pytań otwartych czy zamkniętych? 

25 Jak będzie wyglądało składanie prac ( np, anty plagiat , zdjęcia, orginał pracy ) czy wszystko będzie elektronicznie?

26 Kiedy i w jaki sposób studenci II roku będą mogli wybierać promotora i tematy prac licencjackich?

27 Kiedy i w jaki sposób studenci II roku będą mogli wybierać szkoły do zaliczenia wrześniowych praktyk? Czy będzie 

możliwość ich odbycia poza Krakowem (w mieście rodzinnym albo miejscu gdzie przebywa się ze względu na 

epidemię nawet w ogromenj odległości do Krakowa)? 

28 Czy prowadzący danego przedmiotu może przeprowadzić egzamin pisemny, którego warunkiem zdania będzie 

uzyskanie 100%?

29 Do kiedy prowadzący mają obowiązek poinformować o nowych warunkach zaliczenia? 

30 Czy planowane są zmiany w organizacji sesji poprawkowej oraz ew. zmiany w semestrze zimowym 2020/2021?

31 W jaki sposób i w jakim terminie studenci II roku wybiorą kursy do wyboru na rok III, a także zostaną 

poinformowani o szczegółach praktyk do wykonania?

32 Czy jest przewidywany powrót na uczelnię w tym semestrze, czy jednak semestr w całości będzie zdalnie? Czy 

zaliczenia i egzaminy w sesji będą odbywały się zdalnie?

Czy można ubiegać się o zapomogę więcej niż raz? Czy przewidywane są zniżki w czesnym?
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33 Jak wyglądać będzie egzamin z lektoratu na 2 roku? Proszę uwzględnić fakt, że nie u wszystkich połączenia są na 

tyle stabilne, a egzamin składa się z kilku części np. słuch. 

34 Proszę o przybliżenie tematu dotyczącego wrześniowych praktyk

35 Co w przypadku egzaminów ustnych (w sesji letniej) jeśli student nie posiada sprawnej kamerki a szybkość 

internetu nie jest zbyt zadowalająca? 

36 Czy moglibyśmy prosić  wszystkich prowadzących, by na najbliższe zajęcia przedstawili nam warunki zaliczenia? Do 

sesji nie zostało zbyt wiele czasu, a natłok materiału, zadań i projektów jest ogromny. 

37 Czy będzie dostępna konkretna pula pytań np 200 pytań, która po przerobieniu da nam nutkę bezpieczeństwa, ze 

zdamy egzamin? 

38 Czy każdy będzie miał tak jak na normalnym teście jednakowe pytania, aby było sprawiedliwie i nikt nie miał 

pretensji, ze trafił akurat na trudniejsze pytanie? 

39 Czy test będzie składał się z pytań ABCD i będzie jednokrotnego wyboru?

40 W związku z pandemią wielu z nas ma dodatkowe obowiązki. Ci którzy mają ukończone studia I stopnia a teraz 

kontynuują je na II stopniu i jednocześnie pracują już w szkole, często poświęcają pracy znacznie więcej czasu niż 

przed pandemią. (przygotowanie quizów, e-sprawdzianów, w ogóle lekcji zdalnych, sprawdzanie odsyłanych przez 

uczniów pracy i wiele wiele więcej). Czy rozważaliście państwo zmniejszenie liczby godzin praktyk, w szkole 

ponadpodstawowej np. dla tych którzy już uczą? Sytuacja jest nowa, niespotykana, a więc i nasze działania 

powinny być dopasowane do tej sytuacji. Spróbujcie się państwo postawić na naszym miejscu... Z góry dziękuję za 

odpowiedź.

41  Czy jest przewidywany powrót na uczelnię w tym semestrze, czy jednak semestr w całości będzie zdalnie?

42 Czy zaliczenia i egzaminy w sesji będą odbywały się zdalnie?

43 Czy można ubiegać się o zapomogę więcej niż raz?

44  Czy przewidywane są zniżki w czesnym?

45 Co w sytuacji, gdy mój internet jest za słaby, jak będzie wyglądać obrona?

46 Czy jest możliwość obronienia się bez kamerki?

47 Jak będziemy rekrutować się na II stopień?

48 W jaki sposób mamy oddać pracę do antyplagiatu i pozostałe dokumenty (np. zdjęcia)?

49 Jak wyglądają terminy składania prac dyplomowych, obron (studia magisterskie)? Na jakiej zasadzie odbywa się 

egzamin z wiedzy matematycznej, czy aktualna lista zagadnień znajduje się na stronie Instututu?

50 Czy nadal będzie trzeba czekać 2 tygodnie między oddaniem pracy do antyplagiatu a obroną?

51 Chciałabym tylko przypomnieć bardzo ważny fakt - sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest KRYZYSEM NA SKALĘ 

ŚWIATOWĄ i kryzys ten w bardzo różnym stopniu, czasem bardzo ciężkim dotyka studentów, pracowników uczelni 

i ich rodziny. Jesteśmy zestresowani, przez prawie cały czas zamknięci w domach, nie możemy spotykać bliskich 

ludzi, realizować pasji, a nawet wyjście do sklepu nie jest całkowicie bezpieczne. Od wielu z nas sporo wysiłku 

wymaga samo to, żeby nie zwariować. Mózg w takich sytuacjach nie pracuje sprawnie. Osoby prowadzące 

przedmioty nie mogą wymagać od nas, że podczas pandemii nauczymy się tyle, co nasi koledzy rok temu w 

normalnych warunkach. Jeśli egzaminy będą obejmowały ten sam materiał, co każdego roku, to oceny jakie 

dostaniemy bardziej będą oceniać to, jak bardzo dotknęły nas skutki pandemii i czy byliśmy na nią gotowi (czy 

mamy sprawny sprzęt i internet, ile młodszego rodzeństwa wymagającego opieki mamy, czy domownicy 

zachowują się bardziej nerwowo, czy dajemy sobie radę psychicznie, czy jednak stany depresyjne nas przerastają), 

niż wiedzę matematyczną. Uważam, że po prostu LUDZKIM rozwiązaniem, będzie obniżenie wymagań lub 

dodatkowy "pierwszy" termin egzaminu, czy nawet brak egzaminów, skoro najnowsze rozporządzenie dyrektora 

na to pozwala. Mam nadzieję, że uda się Państwu znaleźć wyjście, które z jednej strony będzie wymagało od nas 

pewnej ilości pracy, ale z drugiej strony nie zmusi tych z nas, którzy mieli "pecha" i znoszą pandemię najgorzej, do 

rezygnacji ze studiów. 

52 W rozporządzeniu prorektora pojawiła się informacja o internetowym sposobie składania wniosków o stypendia. 

Jak to będzie wyglądać jeśli chodzi o stypendium rektora, gdzi enajpierw trzba było osobiście udać sie do opiekuna 

roku by przyznał  punkty za dodatkowe osiągnięcia naukowe? 

53 Czy moglibyśmy dostać informacje jak ma wyglądać prezentacja pracy na obronie? Ma być przygotowana w 

beamerze czy jedynie ma być ustną prezentacją treści? 

54 Czy test będzie składał się z pytań abcd i będzie jednokrotnego wyboru? Jakich pytań możemy się spodziewać, 

same zadania czy pytania z teorii?

55 Czy wykładowcy udostępnią jakies pytania,/ zadania, które mogłyby nas przybliżyć do pomyślnego zdania 

egzaminu?

56 Co zrobić gdy będę mieć napisana prace, kiedy i jak ją składać do oddania i jaki to będzie czas całego procesu? Czy 

można się bronić zaraz po egzaminie? 

57 Czy konspekty z praktyk należy gdzieś złożyć, jeśli tak to w jaki sposób?


