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JaJakiś fajny zrzut ekranu z 

systemu (Ania)

System egzaminacyjny Inspera

• System webowy, dostępny z poziomu przeglądarki 

internetowej

• Obsługuje cały proces egzaminowania

• Egzaminy mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem 

urządzeń uczelni lub w tzw. modelu BYOD

• Wykorzystuje Safe Exam Browser

• Zapewnia archiwizację prac egzaminacyjnych

• Zapewnia tworzenie kopii zapasowych prac 

egzaminacyjnych w czasie rzeczywistym

• Dostarczany jako usługa (SaaS)

Inspera to system do elektronicznego egzaminowania studentów i kandydatów.



Projektowanie egzaminów

• Szeroki wybór rodzajów pytań

• Podział na pytania oceniane automatycznie 

oraz pytania otwarte, oceniane „ręcznie”

• Możliwość losowego doboru pytań 

• Wyświetlanie odpowiedzi w losowej kolejności

• Możliwe współtworzenie egzaminu z innymi 

wykładowcami

Inspera zapewnia szerokie możliwości techniczne w zakresie projektowania egzaminów.



Inspera na Akademii 
Leona Koźmińskiego

Cele wdrożenia e-egzaminów:

• Skrócenie czasu oceny i sprawdzania 

egzaminów

• Poprawa czytelności studenckich prac 

w pytaniach otwartych



Realizacja projektu w liczbach

Poziom wykorzystania systemu na ALK

Liczba egzaminów, stary 

system

Liczba egzaminów, nowy 

system

Liczba prac egzaminacyjnych, 

nowy system

Liczba prac egzaminacyjnych, 

stary system

Na semestr od wdrożenia, stary system 2014-17, nowy system 2017-19

S1 S2 S3 S4 S5

● Wdrożenie systemu Inspera w 2017 roku,  

Inspera zastępuje dotychczasowy system

● 63 125 prac egzaminacyjnych oraz 2 584 

egzaminów zrealizowanych online od 2014

● Obecnie co piąty wykładowca ALK prowadzi 

egzaminy formie elektronicznej

● Zespół egzaminacyjny: 

● 7 osób współpracujących

● 2 administratorów

● Rosnące zapotrzebowanie na egzaminy BYOD





University of Oslo 
• 131 miejsce w rankingu THE* 2020
• 75-80% egzaminów w Inspera

University of Gothenburg 
• 186 miejsce w rankingu THE* 2020

Umeå University 
• Wśród najlepszych 150 uczelni w 

rankingu THE* 2019 w kategorii Nauki 
Przyrodnicze

University of Bergen 
• Wśród najlepszych 150 uczelni w 

rankingu THE* 2019 w kategorii Nauki 
Fizyczne

Norwegian University of Science & 
Technology
• Wśród najlepszych 150 uczelni w rankingu THE* 

2019 w kategorii Inżynieria i Technologia
• >75% prac egzaminacyjnych w Inspera
• Poziom satysfakcji studentów 88%
• Exam Factory: > 2800 studentów dziennie

Chalmers University of Technology
• 82 miejsce w rankingu THE* 2019, 

w kategorii Inżynieria i Technologia

*Times Higher Education World University Rankings, 2019-2020



● Optymalizacja czasu sprawdzania prac

● Czytelność odpowiedzi

● Bezpieczeństwo zestawów pytań 

● Szeroki zakres zestawów pytań

● Przechowywanie prac w chmurze

● Możliwość prowadzenia egzaminów 

w formie kontrolowanej (bez dostępu do Internetu), 

egzaminów typu open-book oraz home exam

Wykładowcy

Kluczowe korzyści



Kluczowe korzyści

● Studenci oczekują równego traktowania

● Szybka informacja zwrotna dotycząca 

uzyskanych wyników z części testowej

● Wygoda przy uzupełnianiu odpowiedzi na 

pytania otwarte / możliwość edycji

● Niższy poziom ściągania oraz plagiatu na 

egzaminach komputerowych

Studenci



Kluczowe korzyści

● Skalowalny produkt

● Rozwój projektu oparty na szkoleniach 

wykładowców, a nie zwiększeniu etatów

● Możliwość wyjścia poza sale komputerową

● Integracja z systemem dziekanatowym

● Uproszczony dostęp do danych

● Rozwiązanie All-in-One

Zarząd Uczelni & Pion Administracyjny







Wizja: 100% egzaminów na uczelniach 

przeprowadzanych i ocenianych elektronicznie
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Dziękujemy za uwagę! 


