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Zasady organizacji egzaminu z psychologii w ramach postępowania rekrutacyjnego do
udziału w modułach kształcenia dla osób zamierzających złożyć wniosek o wszczęcie
postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w dyscyplinie
psychologia w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym

1. Kandydat, który w formularzu rekrutacyjnym zapisał się na udostępniony termin
egzaminu z psychologii, otrzyma dane do logowania do platformy Moodle, na której
osadzony jest test kwalifikacyjny:
- login i hasło do platformy,
- link i hasło do testu.
2. Kandydat będzie równocześnie pisał test na platformie Moodle oraz będzie widoczny
dla Komisji Rekrutacyjnej przez połączenie wideo za pośrednictwem Google Meet, do
którego link otrzyma drogą elektroniczną (e-mailem).
3. Do spotkania na Google Meet kandydat dołącza, używając e-maila, który
zarejestrowany jest w systemie rekrutacyjnym, a jako nazwę gościa podaje swoje imię
i nazwisko.
4. Niezbędnym wymogiem wzięcia udziału w egzaminie z psychologii jest stały,
nieprzerwany dostęp do kamery i mikrofonu. Kandydat ma obowiązek ponadto we
właściwych momentach mieć włączony mikrofon zgodnie z poleceniami Komisji
Rekrutacyjnej.
5. Napisanie egzaminu na platformie Moodle, ale niedołączenie do spotkania na Google
Meet może spowodować unieważnienie egzaminu
6. Podczas logowania się do platformy Moodle, użytkownikowi wyświetli się treść
oświadczenia, a kliknięcie przycisku "Spróbuj teraz rozwiązać test" oznacza akceptację
treści oświadczenia i przystąpienie do egzaminu.
“Oświadczam, że mam niezakłócony dostęp do urządzeń i narzędzi, z wykorzystaniem
których przeprowadzany jest niniejszy egzamin. Ponadto podczas egzaminu nie będę
korzystać z pomocy osób trzecich lub z dodatkowych materiałów, a w pomieszczeniu,
w którym przebywam, nie ma innych osób i są zapewnione warunki do niezakłóconego
przebiegu egzaminu. Mam świadomość, że stwierdzenie naruszenia któregokolwiek z
powyższych warunków skutkować będzie upomnieniem, a następnie będzie
unieważnieniem egzaminu. Unieważniony egzamin równoważny jest z niezaliczeniem
egzaminu.”

7. Kliknięcie przycisku "Spróbuj teraz rozwiązać test" traktowane jest jako skuteczne
przystąpienie do egzaminu, rezygnacja z udziału w egzaminie po uprzednim
zalogowaniu się do niego traktowana jest jako ważne podejście do egzaminu, a wynik
traktowany jest jako ostateczny.

