
Zaliczenie pisemne z przedmiotu ogólnowydziałowego Przedsiębiorczość. Praca-biznes-
kariera 
 
Szanowni Państwo, 
zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie zdalnej: 
dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia w piątek 22 maja o godzinie 10:45 
dla studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia w sobotę 23 maja o godzinie 18:45. 
Do 15 maja wszyscy studenci uprawnieni do zaliczenia przedmiotu otrzymają na pocztę w 
USOS link do formularza w aplikacji Forms, dostępnej z poziomu poczty USOS e-mail. 
Dla każdego kierunku studiów będzie przydzielony oddzielny link.  
System losowo wybierze zestaw 30 pytań i kolejność proponowanych odpowiedzi.  
Formularz będzie można otworzyć tylko raz.  
Czas na jego wypełnienie wynosi 15 minut. 
Wszystkie pola formularza są obowiązkowe. 
Po upływie wyznaczonego czasu wysłanie formularza będzie niemożliwe.  
 
Proszę podczas pracy kontrolować czas, ponieważ aplikacja FORMS nie informuje o 
przekroczeniu limitu czasu. Brak odesłanego formularza z testem będzie równoznaczny z 
niezaliczeniem przedmiotu w tym podejściu. 
Studenci, którzy nie będą mogli podejść do zaliczenia zdalnego (z różnych powodów), 
proszeni są o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy koordynatora wydziałowego ds. 
Przedsiębiorczości: przeds.wfil@uwr.edu.pl do dwóch dni przed planowanym terminem 
zaliczenia. 
Zaliczenie w tych przypadkach odbędzie się w sesji poprawkowej we wrześniu w terminach 
konsultacji. 
Aplikacja zbiera dane dotyczące adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz godziny otwarcia i 
zamknięcia formularza: 
 

ID Godzina rozpoczęcia Godzina ukończenia Adres e-mail Nazwa 
Suma 
punktów 

1 5.4.20 0:30:10 5.4.20 0:36:53 xxx@uwr.edu.pl xxx 27 
2 5.4.20 10:03:09 5.4.20 10:08:46 x@uwr.edu.pl x 9 
3 5.4.20 11:30:07 5.4.20 11:39:14 y@uwr.edu.pl y 17 

*przykład zebranych danych 
 
 
 
Jeśli ktoś z Państwa chciałby wstępnie sprawdzić działanie aplikacji, to uprzejmie proszę o 
wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej przedmiotu, która tak samo jak test 
zaliczeniowy obsługiwana jest przez Forms.  Ankieta zostanie wysłana pocztą e-mail na 
adresy studentów z systemu USOS, uprawnionych do wypełnienia ankiety.  
Formularz ankiety otwarty jest do 22 maja do godziny 18:00. Czas na jego wypełnienie jest 
nieograniczony, choć nie zajmuje to więcej niż 10 minut. Celem ankiety jest udoskonalenie 
realizacji przedmiotu i ulepszenie oferty warsztatowej. 
Formularz jest anonimowy, a dane, które odnotowuje, to data i godzina wypełnienia. 
 

ID Godzina rozpoczęcia 
Godzina 
ukończenia Adres e-mail Nazwa 

Metryczka: 
płeć 

b) Metryczka: 
wiek 

Kierunek 
studiów  

1 5.4.20 11:23:32 5.4.20 11:26:49 anonymous  mężczyzna 30 DZ 
2 5.4.20 11:51:44 5.4.20 11:52:28 anonymous  mężczyzna 22 KW 

*przykład zebranych danych 
 


