Zasady przeprowadzania sprawdzianu znajomości języka polskiego u kandydatów na
studia na studia I stopnia na Wydziale Ekonomicznym UMCS na kierunkach:
Analityka gospodarcza, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka, Zarządzanie
1. Od kandydatów na studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne realizowane na
Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym ich aktywne
uczestnictwo w procesie kształcenia, poświadczona w jeden z poniższych sposobów:
a. oceną z przedmiotu język polski na świadectwie maturalnym;
b. certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie B2 wydawanym przez
Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U.1999 Nr 90
poz.999);
c. potwierdzeniem znajomości języka polskiego na poziomie B2 przez Komisję
ds. Przeprowadzenia Sprawdzianu Znajomości Języka Polskiego (zwaną
dalej Komisją) wyznaczoną przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego UMCS.
2. Sprawdzian znajomości języka polskiego przeprowadzany przez Komisję będzie miał
charakter indywidualnej rozmowy z każdym z kandydatów objętych sprawdzianem.
Rozmowy te zostaną przeprowadzone w wyznaczonych indywidualnie terminach
w dniach 3 - 6 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem komunikatora Skype.
3. Warunkiem uczestnictwa w sprawdzianie znajomości języka polskiego jest uiszczenie
opłaty rekrutacyjnej potwierdzonej w portalu IRK.
4. W dniu 1 sierpnia 2020 r. każdy kandydat objęty sprawdzianem otrzyma e-mailem
informację o terminie, w jakim rozmowa sprawdzająca zostanie z nim przeprowadzona.
W e-mailu podany też będzie login Komisji do zarejestrowania się na platformie Skype.
E-mail zostanie wysłany przez Komisję na adres pod jakim kandydat zarejestrował się
w systemie IRK.
5. Kandydat ma obowiązek potwierdzić w ciągu 24 godzin zwrotnym e-mailem swoją
gotowość odbycia sprawdzianu w wyznaczonym terminie. Niewysłanie takiego
potwierdzenia przez kandydata eliminuje go z uczestniczenia w sprawdzianie.
6. Kandydat po otrzymaniu loginu Komisji na platformie Skype zobowiązany jest do
dodania wskazanego konta do listy kontaktów i wybranie komunikatu ‘przywitaj
się’ celem nawiązania konwersacji.
7. W celu usprawnienia przebiegu rozmowy wskazane jest, aby kandydat posługiwał się
adresem e-mailowy umieszczonym w systemie IRK oraz umieścił na platformie Skype
w indywidualnym profilu – pełne imię i nazwisko.
8. Kandydat przystępujący do sprawdzianu jest zobowiązany do posiadania kamery
internetowej, która ma być włączona od początku połączenia, aż do jego zakończenia
oraz mikrofonu i głośnika. Brak połączenia audio-video i odpowiedniego łącza
internetowego w wyznaczonym przez Komisję terminie jest równoznaczny z rezygnacją
kandydata z uczestniczenia w sprawdzianie znajomości języka polskiego.
9. W trakcie sprawdzianu kandydat może zostać poproszony o napisanie wiadomości
tekstowej przy wykorzystaniu czatu lub przesłanie pliku na platformie Skype, stąd

wskazane jest wcześniejsze zaznajomienie kandydatów z komunikatorem Skype w celu
zapewnienia sprawnego przebiegu sprawdzaniu.
10. Podczas sprawdzianu kamera ma być skierowana na kandydata.
11. Kandydat ma prawo przystąpić do sprawdzianu znajomości języka polskiego tylko
jeden raz w terminie wyznaczonym przez Komisję.
12. Sprawdzian znajomości języka polskiego zostaje oceniony pozytywnie lub negatywnie.
Nie ma możliwości odbycia kolejnego sprawdzaniu w celu poprawy negatywnego
wyniku.
13. Podczas sprawdzianu kandydat wykonuje postawione mu zadania samodzielnie.
Wszelkie próby kontaktu z osobami trzecimi lub korzystanie z jakichkolwiek
materiałów (formie analogowej lub cyfrowej) będą skutkować natychmiastowym
przerwaniem sprawdzianu i wystawieniem kandydatowi oceny negatywnej.
14. W przypadku zerwania połączenia podczas przeprowadzania sprawdzianu (z przyczyn
niezależnych od kandydata lub Komisji) Komisja podejmuje ponowną próbę
nawiązania kontaktu z kandydatem. Jeśli przerwa w łączności uniemożliwi
kontynuowanie sprawdzianu, Komisja wyznacza dodatkowy termin sprawdzianu,
o czym kandydat zostanie poinformowany stosownym e-mailem.
15. W przypadku utrudnień w połączeniu wywołanych przez kandydata, sprawdzian zostaje
przerwany, a kandydat otrzymuje ocenę negatywną.
16. Sprawdzian znajomości języka polskiego zostaje oceniony pozytywnie lub negatywnie.
Wyniki zostaną przesłane do uczestników do godz. 22 w dniu, w którym odbyli
sprawdzian na adres mailowy wskazany w IRK. Nie ma możliwości odbycia kolejnego
sprawdzaniu w celu poprawy negatywnego wyniku.
17. W przypadku wątpliwości Kandydaci proszeni są o skierowanie maila na adres mailowy
umieszczony w opisie kierunku w IRK.

Przebieg sprawdzianu:
1. Kandydat powinien pozostawać w łączności internetowej na 15 minut przed
wyznaczonym terminem i oczekiwać na połączenie zainicjowane przez Komisję.
Kandydat powinien być podłączony do Internetu i dysponować: głośnikiem,
mikrofonem i kamerą skierowaną na siebie.
2. Kandydat powinien być sam w pomieszczeniu, w którym będzie odbywał sprawdzian.
3. Kandydat powinien mieć przy sobie swój dokument tożsamości ze zdjęciem i okazać
go w razie potrzeby do kamery na życzenie Komisji.
4. Komisja nawiązuje połączenie z kandydatem na platformie Skype w wyznaczonym
wcześniej terminie. Dopuszcza się możliwość kilkuminutowego opóźnienia
w nawiązaniu kontaktu z kandydatem i rozpoczęciu sprawdzianu. W przypadku
wystąpienia większego opóźnienia – kandydat otrzyma stosowną informację e-mailem.
5. Komisja weryfikuje tożsamość kandydata i upewnia się czy w miejscu przebywania
kandydata spełnione są warunki do obiektywnej oceny jego umiejętności językowych
(włączona kamera, mikrofon i głośnik). Komisja może poprosić o skierowanie kamery
na pomieszczenie, w którym znajduje się Kandydat.

6. Komisja może zażądać okazania potwierdzenia przelewu opłaty rekrutacyjnej (jeśli
potwierdzenia nie będzie w systemie IRK).
7. Komisja przeprowadza sprawdzian obejmujący wypełnienie testu i rozmowę
z lektorem. Przewidywany czas sprawdzianu: maksimum 25 minut.
8. Informacja o wyniku sprawdzianu zostanie przesłana do kandydata e-mailem do godz.
22 w dniu, w którym sprawdzian miał miejsce.

