


CEL

Pilotaż w celu sprawdzenie 
potencjału platformy Moodle 
w przeprowadzeniu 
egzaminów wstępnych 
online na II stopień studiów

● usprawnienie procesu przeprowadzania 
egzaminu

● ułatwienie pracy CR, WKR

● zmniejszenie ilości dokumentacji 
papierowej

● wypracowanie dobrego wzorca 
egzaminu wstępnego online



od       15 lat Moodle jest platformą uczelnianą

Dlaczego Moodle?



od 2 lat prowadzimy na Moodle
I-szy etap Olimpiady o Diamentowy Indeks z Chemii

Dlaczego Moodle?

2019 (online): ??? (23-25.10.2019)
2018 (online): 220 osób 
2017 (online): 230 osób 
2016 (stacjonarnie): 49 osób 



Dlaczego Moodle?

od 2 lat prowadzimy na Moodle
I-szy etap Olimpiady o Diamentowy Indeks z Chemii

2019 (online): ??? (23-25.10.2019)
2018 (online): 220 (146) osób 
2017 (online): 230 (100) osób 
2016 (stacjonarnie): 49 (28) osób 



● Opracowanie założeń
● Przygotowania
● Wprowadzenie pytań
● Ustawienia egzaminów
● Testy egzaminów
● Egzamin
● Wnioski/dalsze kroki

Pilotaż 
- działania 



Kto: 
Prorektor ds. Kształcenia, Centrum Rekrutacji, Koordynatorzy Wydziałowi, 
Dział Nauczania, Centrum e-Learningu

Co: 
● potrzeby Wydziałów (forma pytań, układ pytań, …)
● możliwości i ograniczenia platformy Moodle (mechanizm tworzenia 

testów, zarządzanie pytaniami, ….)
● wymagania rekrutacji

Opracowanie założeń



Przygotowania

Kto: 
Centrum Rekrutacji, Koordynatorzy Wydziałowi, 
Centrum e-Learningu

Co: 
● etap wstępny (spotkania, szkolenia, …)
● zdefiniowanie ról w procesie (koordynatorzy wydziałowi, administratorzy, …)
● opracowanie wzorca egzaminu (wstęp, część ćwiczeniowa, egzamin)





Wprowadzenie pytań

Kto: 
Edytorzy Wydziałowi, Centrum e-Learningu

Co: 
● szkolenie z wprowadzania pytań na platformę
● instrukcja wspierająca wprowadzania pytań na platformę
● wprowadzenie pytań do Moodle do ustalonej daty



Ustawianie egzaminu

Kto: 
Koordynatorzy Wydziałowi, Centrum e-Learningu

Co: 
● przygotowanie formatki ustawień egzaminu
● zebranie wypełnionych formatek od wszystkich Koordynatorów
● ustawienie egzaminów



Testy

Kto: 
Koordynatorzy Wydziałowi, Centrum e-Learningu, Centrum Rekrutacji

Co: 
● przejście przez każdy egzamin w roli studenta przez osobę z Wydziału 

i Centrum e-Learningu
● wyrywkowe testy prowadzone przez Centrum Rekrutacji



Testy - wykryte problemy

● niezapisanie pytań w przypadku zamknięcia okna przeglądarki
● niezamknięcie testu w przypadku porzucenia i nie ukończenia go



7 egzaminów na II stopień studiów 
na 5 różnych kierunków

2 Wydziały

157 kandydatów

Egzamin



● Moodle nie jest platformą dedykowaną do egzaminów, …. ale może je obsłużyć
● warto wypracować spójny wzór egzaminu
● po opracowaniu spójnego wzoru przekazujemy więcej uprawnień 

Koordynatorom Wydziałowym i Centrum Rekrutacji
● jest to inwestycja, która się zwraca
● praca w narzędziu, które jest nauczycielom akademickim znane jest łatwiejsza
● rezygnujemy z pytań otwartych

Wnioski

ogólnie – da się!   J



opracowanie procesu pracy nad egzaminem w kolejnych latach (re-use)

opracowanie procedur przygotowania kolejnych egzaminów (kurs-matka oraz 
instrukcje dla autorów)

Dalsze kroki



… z innej beczki ...



Testy offline



Testy offline

papierowe testy 
generowane 

z tej samej bazy pytań co 
standardowe testy



Formularz: 
PYTANIA



Formularz: 
ODPOWIEDZI



Formularz: 
KOREKTA



Sprawdzanie
i Ocenianie






