
Siedlce, 23 października 2018

REGULAMIN PRZYSTĄPIENIA 

DO EGZAMINU BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ TOEIC Listening and Reading®

Oganizator egzaminu: Studium Języków Obcych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlach

1. Rejestracja kandydatów na egzamin TOEIC L&R (TOIEC Listening and Reading®) dokonywana jest poprzez system 
USOSweb dostępny pod linkiem https://usosweb.uph.edu.pl.

2. Warunkiem pełnej rejestracji na egzamin TOEIC L&R jest dokonanie wpłaty w wysokości 40,00 zł w systemie USOS
na indywidualne konto studenta.

3. Brak wpłaty, o której mowa w pkt. 2, w ciągu trzech dni od daty rejestracji skutkuje automatycznym usunięciem
z listy zdających.

4. Opłata za przystąpienie do egzaminu TOEIC L&R nie podlega zwrotowi.

5. Warunkiem zorganizowania sesji egzaminu TOEIC L&R jest zgłoszenie się i dokonanie wpłaty, o której mowa pkt. 2,
przez co najmniej 20 osób.

6. Aktualne  terminy  i  miejsce  sesji  egzaminacyjnych  TOEIC  L&R podawane  są  na  stronie  www.sjo.uph.edu.pl  oraz
w formie komunikatu na stronie głównej USOSweb.

7. W  dniu  egzaminu  TOEIC  L&R  obowiązkowo  należy  stawić  się  30  min  przed  podaną  godziną  rozpoczęcia  sesji
egzaminacyjnej.

8. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu TOEIC L&R jest w momencie rejestracji na egzamin wysłanie
drogą elektroniczną na  marta.czarnocka@uph.edu.pl aktualnego zdjęcia  paszportowego w formie  elektronicznej
(akceptowane formaty: jpg, png).

9. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu TOEIC L&R jest okazanie przy wejściu na salę egzaminacyjną
w dniu egzaminu:

a. dokumentu tożsamości ze zdjęciem i podpisem (akceptowane dokumenty: dowód tożsamości, paszport, prawo
jazdy, legitymacja studencka, książeczka wojskowa);

b. wydrukowanego formularza    Admission Form otrzymanego drogą elektroniczną od ETS Global  dwa tygodnie
przed  egzaminem  TOEIC  L&R.  Formularz,  o  którym  mowa,  podpisujemy  tylko  i  wyłącznie  w  obecności
Administratora egzaminu TOEIC L&R po wejściu na salę egzaminacyjną w dniu egzaminu.

10. Niesamodzielne  rozwiązywanie  zadań  testowych,  udzielanie  odpowiedzi  innym  kandydatom  lub  zakłócanie  sesji
będzie skutkować wyproszeniem zdającego z sali i anulowaniem wyników.

11. Podczas  egzaminu  TOEIC  L&R  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  korzystania  z  telefonów  komórkowych,  innych
przenośnych urządzeń elektronicznych czy nagrywających oraz słowników.

12. Palenie i jedzenie jest niedozwolone w trakcie egzaminu TOEIC L&R.

13. Rzeczy osobiste muszą być pozostawione w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu wskazanym przez obsługę
egzaminu TOEIC L&R. Organizator egzaminu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za pozostawione w tym miejscu
mienie.

https://usosweb.uph.edu.pl/
mailto:marta.czarnocka@uph.edu.pl


14. W trakcie egzaminu TOEIC L&R nie ma przerwy.

15. Wyniki egzaminu TOEIC L&R  podawane są drogą elektroniczną (do systemu USOS) około 12 dni roboczych od daty
sesji. Termin ten może wydłużyć się z przyczyn niezależnych od Studium Języków Obcych UPH.

16. Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w kwocie 200 zł, którą należy
uiścić poprzez system USOS w terminie 14 dni od daty otrzymania wyniku egzaminu TOEIC L&R. Certyfikat można
zamówić poprzez system USOSweb (zakładka DLA STUDENTÓW - MOJE STUDIA – PODANIA).

17. Zdający jest zobowiązany zapoznać się z Podręcznikiem Kandydata dostępnym na stronie www.sjo.uph.edu.pl, który
precyzuje kwestie nieporuszone w niniejszym Regulaminie.

18. Rozpoczęcie procesu rejestracji na egzamin TOEIC L&R jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu UPH dotyczącego
przystąpienia do egzaminu TOEIC oraz potwierdzeniem zapoznania się z Podręcznikiem Kandydata.

19. Przystępując do egzaminu TOEIC L&R każdy student automatycznie  wyraża zgodę na przetwarzanie  jego danych
osobowych dla celów wspomnianego egzaminu.
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