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JaJakiś fajny zrzut ekranu z 

systemu (Ania)

System egzaminacyjny Inspera

• Obsługuje cały proces egzaminowania

• Egzaminy mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem 

urządzeń uczelni lub w tzw. modelu BYOD

• Wykorzystuje Safe Exam Browser

• Zapewnia tworzenie kopii zapasowych prac 

egzaminacyjnych w czasie rzeczywistym

• Zapewnia archiwizację prac egzaminacyjnych

• Wykorzystywany do przeprowadzania egzaminów o 

różnej skali, w tym dla 500+ osób

• Dostarczany jako usługa (SaaS)

Inspera to system do elektronicznego egzaminowania studentów i kandydatów.



Dlaczego elektroniczne egzaminy?

● Standaryzacja procesu egzaminowania

● Znaczne ograniczenie czasu na 

sprawdzanie egzaminów

● Dostosowanie procesu egzaminowania 

do trybu pracy studentów

● Bezproblemowa archiwizacja i łatwy 

dostęp do prac

● Szybki dostęp do wyników, ważny 

z punktu widzenia studentów



Dlaczego Inspera, a nie Moodle?

● System stworzony do bezpiecznej obsługi egzaminów o dużej randze

● Kopie bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, opracowane scenariusze awaryjne

● Wygodne sprawdzanie pytań otwartych

● Rozbudowane funkcjonalności przekazywania informacji zwrotnej studentom

● Łatwość obsługi przez wykładowców, osoby planujące i monitorujące egzaminy

● Możliwość rozdzielenia tych ról

● Możliwość wprowadzenia oceniania anonimowego

● Obsługa procesu apelacji

● Tylko z Inspera realizacja wizji 60-80-100% egzaminów online 

jest możliwa



Inspera na Uniwersytecie w Oslo

• 28 tys. studentów i 6,6 tys. wykładowców

• 131 miejsce w rankingu THE* 2020

• 84% egzaminów elektronicznych

• Kiedyś „digital exam” teraz po prostu „exam”

• Stopniowa adopcja systemu, Inspera jako ewolucja nie 

rewolucja

• Decyzja po stronie wykładowców

• 8 lat doświadczeń z elektronicznym egzaminowaniem, 5 lat 

z Inspera

• Najpierw BYOD, obecnie centrum  egzaminacyjne mogące 

obsłużyć 680 studentów dziennie 



Inspera na Uniwersytecie w Göteborgu 
(Szwecja)

• 47 tys. studentów i ponad 3 tys. wykładowców

• 186 miejsce w rankingu THE* 2020

• Wdrożenie Inspera częścią projektu wprowadzania 

innowacyjnych rozwiązań wspomagających nauczanie, 

system współistnieje z LMS

• Decyzja po stronie wykładowców

• 4 lata doświadczeń z elektronicznym egzaminowaniem

• Obecnie 60% egzaminów realizowanych online

• Egzaminy realizowane w modelu BYOD



Inspera na Uniwersytecie Victoria 
w Wellington (Nowa Zelandia)

• 22 tys. studentów i ponad 2,3 tys. wykładowców

• Pilotażowe wdrożenie Inspera w 2018 roku

• Egzaminy realizowane w modelu BYOD

• 94% egzaminów wśród kursów objętych pilotem 

zrealizowanych elektronicznie

• Studenci mogli wybrać formę papierową, ale dopiero 

po przetestowaniu systemu (mniej niż 2% studentów 

zrezygnowało z formy elektronicznej)

• Ponad 80% studentów poleciłoby elektroniczne 

egzaminy innym, kolejne 10% nastawionych neutralnie



Inspera na Akademii Leona Koźmińskiego

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
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