
ZASADY ZDAWANIA EGZAMINÓW W SESJI PAPIEROWEJ 

 

1. Sesja papierowa odbywa się w pierwszym dniu każdej sesji 

egzaminacyjnej. Harmonogram sesji na dany rok znajduje się na stronie 

internetowej ULC oraz na tablicy ogłoszeń LKE. 

Egzaminy odbywają się w godzinach: 09:00 ÷ 15:00,  

przy czym o 15:00 należy zakończyć zdawanie egzaminu (egzamin 

należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem). 

 

2. Rejestracja kandydatów odbywa się w pokoju nr 4. Po okazaniu dowodu 

tożsamości, zdający wpisują się na listę obecności, potwierdzając tym 

samym znajomość niniejszych zasad. Wchodząc do sali egzaminacyjnej, 

kandydaci muszą mieć przy sobie dowód tożsamości. 

 

3. Kandydaci, przed wejściem do sali egzaminacyjnej, pozostawiają (na 

własną odpowiedzialność) rzeczy i pomoce naukowe w znajdujących się 

w holu szafkach.  

 

4. ZABRANIA SIĘ wnoszenia do sali egzaminacyjnej:  

- telefonów komórkowych, 

- urządzeń umożliwiających kopiowanie, skanowanie, przesyłanie, 

nagrywanie treści wyświetlanych na monitorach i innych 

materiałów wykorzystywanych podczas egzaminu, 

- niedozwolonych pomocy naukowych czy innych materiałów. 

Przed wejściem do sali egzaminacyjnej należy okazać personelowi 

obsługującemu egzamin własne pomoce naukowe, aby uzyskać zgodę 

na ich wniesienie. 

 

5. Sala egzaminacyjna jest stale monitorowana.  

 

6. W sali egzaminacyjnej znajdują się czyste kartki i długopisy przeznaczone 

dla zdających. Po zakończeniu egzaminu należy oddać personelowi 

obsługującemu egzamin, zapisane przez kandydatów kartki. 

 



7. Egzamin musi być zdany w terminie 18 miesięcy, w trakcie 6 sesji 

egzaminacyjnych. Do każdego przedmiotu przysługują 4 podejścia. 

Podczas jednej sesji egzaminacyjnej kandydat może przystąpić tylko 

jeden raz do zdawania danego przedmiotu. 

 

8. Przedmiot jest zaliczony, jeśli kandydat osiągnie wynik co najmniej 75%. 

 

9. Po zakończeniu egzaminu należy pamiętać o zwróceniu kluczyka do szafki 

personelowi obsługującemu egzamin. 

 

10. Przez 3 dni po zapoznaniu się z wynikami egzaminu można przeglądać 

niezaliczone testy. 

 

11. Korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych pomocy wiąże się 

z ponoszeniem odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 272 Kodeksu 

karnego. Ponadto przypominamy, że zgodnie z § 32. Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów 

państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do 

nich wpisywane złamanie zasad zdawania egzaminu wiąże się 

z niezaliczeniem całego egzaminu na daną licencję lub uprawnienie 

i 12 – miesięczną karencją na przystępowanie do danego egzaminu. 

 

 


