REGULAMIN PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ TOEIC
1. Rejestracja kandydatów dokonywana jest poprzez system USOS UL (https://zapisy.uph.edu.pl).
2. Warunkiem pełnej rejestracji na egzamin TOEIC jest dokonanie wpłaty w wysokości 50,00 zł w
systemie USOS na indywidualne konto studenta. Opłata jest automatycznie naliczana przez system w
momencie zapisania się na egzamin i widoczna w zakładce PŁATNOŚCI w USOSWeb wraz z numerem
konta, na które należy wpłacić należności.
3. Opłata za przystąpienie do egzaminu w żadnej sytuacji nie podlega zwrotowi.
4. Brak wpłaty w ciągu trzech dni od daty rejestracji skutkuje automatycznym usunięciem z listy
zdających.
5. Aktualne terminy i miejsce sesji egzaminacyjnych podawane są na stronie www.sjo.uph.edu.pl oraz
w formie komunikatu na stronie głównej USOSweb.
6. W dniu egzaminu obowiązkowo należy stawić się 30 min przed podaną godziną rozpoczęcia sesji
egzaminacyjnej.
7. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest okazanie przy wejściu na salę
egzaminacyjną ważnego dowodu tożsamości (ze zdjęciem).
8. Podczas egzaminu obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych, innych
przenośnych urządzeń elektronicznych czy nagrywających oraz słowników.
9. Niesamodzielne rozwiązywanie testu, udzielanie odpowiedzi innym kandydatom lub zakłócanie
sesji będzie skutkować wyproszeniem zdającego z sali i anulowaniem wyników.
10. Palenie i jedzenie jest niedozwolone w trakcie egzaminu, napoje muszą być przechowywane w
zamkniętych opakowaniach.
11. Rzeczy osobiste muszą być pozostawione w przeznaczonym na to miejscu w sali. Organizator
egzaminu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za pozostawione w tym miejscu mienie.
12. W trakcie egzaminu TOEIC nie ma przerwy.
13. Wyniki egzaminu podawane są drogą elektroniczną (do systemu USOSWeb) około 12 dni
roboczych od daty sesji.
14. Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w kwocie
145 zł. Certyfikat można zamówić poprzez system USOSweb (zakładka DLA STUDENTÓW – MOJE
STUDIA – PODANIA) w terminie 14 dni od daty otrzymania wyniku egzaminu TOEIC. Po złożeniu
podania zostanie naliczona opłata za certyfikat, która będzie widoczna w zakładce PŁATNOŚCI w
systemie USOSWeb.
15. Zdający jest zobowiązany zapoznać się z „Podręcznikiem Kandydata” (TOEIC L&R Examinee
Handbook) – do pobrania ze strony www.sjo.uph.edu.pl, który precyzuje kwestie nie poruszone w
powyższym „Regulaminie.”
16. Przystępując do egzaminu TOEIC każdy student automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych dla celów egzaminu TOEIC.

