
Inspera to lider na międzynarodowym rynku rozwiązań 
umożliwiających bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie 
uczniów i studentów. W Szwecji i w Norwegii Inspera 
wykorzystywana jest do obsługi krajowych egzaminów dojrzałości, 
którym rokrocznie poddawanych jest ponad 250 tys. studentów. 

W szkołach wyższych Inspera umożliwia całościowe zarządzanie 
procesem egzaminowania studentów niezależnie od typu 
czy rozmiaru uczelni. Obecnie Inspera działa w 24 krajach  
na wszystkich kontynentach i jest wykorzystywana przez niektóre 
z najlepszych uczelni świata – na czele z Cambridge University 
z Wielkiej Brytanii.

PCG Academia to wiodący dostawca rozwiązań doradczych  
i technologicznych dla uczelni w Polsce. Kompleksowy ekosystem 
informatyczny dla szkół wyższych, który oferujemy, opiera się  
o system obsługi studiów Uczelnia 10 oraz o innowacyjne 
rozwiązania dostarczane przez naszych partnerów z Polski  
i z zagranicy. PCG Academia jest wyłącznym partnerem handlowym 
firmy Inspera w Polsce i oferuje kompleksowe wsparcie w procesie 
wdrożenia i obsługi oraz wsparcie techniczne użytkowników  
systemu w naszym kraju.

Inspera – platforma do bezpiecznego, 
elektronicznego egzaminowania 
uczniów i studentów 

(17) 777 37 77
info@pcgacademia.pl
www.pcgacademia.pl

WYRÓŻNIKI SYSTEMU

Blokada przeglądarki 
internetowej utrudniająca 

oszukiwanie podczas 
egzaminu

Model „skorzystaj  
ze swojego komputera” 
skalujący możliwości 

wykorzystania systemu

Moduł monitorowania 
aktywności studentów 
realizujących egzamin 

Możliwość realizacji każdego 
z elementów procesu 

egzaminowania na papierze 



Planowanie egzaminu

Zaawansowane możliwości konfiguracji systemu 
w zakresie trybu realizacji egzaminu, sposobu 
wyświetlania pytań (sekwencyjnie lub losowo), wsparcia 
dla studentów ze specjalnymi potrzebami (dodatkowy 
czas, sprawdzanie pisowni) czy kontroli antyplagiatowej.

Przydział użytkowników

Możliwość konfiguracji ról i uprawnień dla 
administratorów systemu, dla nauczycieli tworzących  
i oceniających pytania i dla osób nadzorujących realizację 
egzaminu oraz wspierających pracę studentów. 

Realizacja egzaminu

Prowadzenie egzaminów elektronicznie, na papierze 
lub w formie mieszanej – na komputerach należących 
do uczelni lub do studentów w zależności od potrzeb 
i możliwości.

Ocenianie egzaminu

Automatyczny lub manualny tryb oceniania egzaminu 
z możliwością przekazania komentarzy i informacji 
zwrotnej do studenta za pośrednictwem systemu.

Tworzenie pytań

14 różnych schematów tworzenia pytań, a wśród nich 
pytania wielokrotnego wyboru, opisowe, formuły 
matematyczne, wzory chemiczne, kompilacja kodu  
i możliwość nagrywania odpowiedzi ustnych. System 
umożliwia tworzenie i dzielenie banków pytań.

Przydział studentów 

Możliwość importu danych studentów z systemu 
dziekanatowego i eksportu uzyskanych wyników 
egzaminacyjnych w systemie Inspera z powrotem 
do systemu dziekanatowego. 

Monitorowanie egzaminu 

Panel kontrolny informujący nauczycieli i admini- 
stratorów o bieżących postępach studentów i ich 
aktywności w systemie w trakcie trwania egzaminu.

Analiza wyników 
 
Automatycznie generowane raporty i analizy 
prezentujące dystrybucję ocen uzyskanych przez 
studentów i statystyki związane z realizacją egzaminu.

Kompleksowa obsługa procesu egzaminowania

Inspera jest dostarczana jako usługa za pośrednictwem Internetu, a jej wdrożenie sprowadza się do konfiguracji 
systemu do potrzeb uczelni, rejestracji użytkowników i integracji z uczelnianymi rozwiązaniami IT tj. system 
dziekanatowy, system antyplagiatowy, czy system pojedynczego logowania (SSO). 

Prezentacja systemu

Istnieje wiele możliwości zapoznania się z funkcjonalnością systemu Inspera przed podjęciem ostatecznej 
decyzji o zakupie oprogramowania:

 � Prezentacja w siedzibie uczelni lub przez system wideokonferencyjny
 � Uzyskanie bezpłatnego, czasowego dostępu demonstracyjnego do systemu dla 3 użytkowników
 � Przeprowadzenie płatnego pilotażu w uczelni dla uzgodnionej grupy użytkowników

Skontaktuj się z nami,  
aby zapytać o szczegóły  
oferty Inspera

+48 (17) 777 37 77 
info@pcgacademia.pl
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