
 
 

Europejski Egzamin w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii (EDAIC Part I) 

i  Egzamin Szkoleniowy (In-Training Assessment - ITA) – egzamin w wersji “papierowej” 

Regulamin dla Kandydatów  
 
(1) Osoby przystępujące do egzaminu muszą stawić się przed salą egzaminacyjną z dowodem tożsamości lub paszportem oraz 

listem potwierdzającym przyjęcie kandydata na egzamin (admission letter), 30 minut przed rozpoczęciem każdej części 
egzaminu, chyba że Organizator Egzaminu (Examinations Office) ustali inaczej. W przypadku spóźnienia się na jedną z części 
egzaminu, kandydat nie zostanie do niej dopuszczony. Oznacza to, że kandydat automatycznie nie zalicza danej części 
egzaminu, a tym samym całego egzaminu EDAIC Part I. 

 
(2) Kandydaci przystępujący do egzaminu muszą pozostawić wszystkie swoje rzeczy z tyłu sali egzaminacyjnej. Pozostawione 

rzeczy można odebrać po ukończeniu każdej części egzaminu. W szczególności zabrania się wnoszenia do sali egzaminacyjnej 
książek, notatek i innego rodzaju materiałów informacyjnych. Również telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, palmtopy, 
tablety, „inteligentne zegarki” (smartwatches), nośniki USB oraz jakiekolwiek inne urządzenia elektroniczne, powalające na 
łączność z Internetem, nie mogą być wniesione do sali egzaminacyjnej. W czasie pisania egzaminu kandydaci muszą używać 
ołówków dostarczonych przez ESAIC i nie wolno im używać żadnego innego długopisu /ołówka.  

 
(3) Kandydaci mogą robić notatki w książeczce egzaminacyjnej. Zabrania się używania innych kartek w czasie egzaminu. 
 
(4) Komunikowanie się w trakcie egzaminu jest surowo zabronione i może prowadzić do wydalenia z sali egzaminacyjnej. 
 
(5) Karty odpowiedzi należy wypełnić według wskazówek szczegółowo opisanych w książeczce egzaminacyjnej i na stron ie ESAIC. 

Kandydaci muszą zadawać sobie sprawę z faktu, że w przypadku niezastosowania się do zawartych tam wskazówek, ich karty 
odpowiedzi mogą zostać odrzucone przez komputerowy system odczytywania odpowiedzi. 

 
(6) Każda część egzaminu musi zakończyć się w ciągu 120 minut. Kandydaci cierpiący na dysleksję lub na zespół stresu 

pourazowego (PTSD, Postraumatic Stress Disorder) otrzymają dodatkowe 15 minut na ukończenie każdej części egzaminu. 
Warunkiem uzyskania dodatkowego czasu jest wcześniejsze przesłanie na adres mailowy exam@esaic.org najpóźniej do 1 
miesiąca po zakończeniu rejestracji kandydatów, podania wraz z diagnozą podpisaną przez psychologa lub lekarza.   

 
(7) Zabrania się wynoszenia z sali egzaminacyjnej zestawów z pytaniami i kart odpowiedzi. Prawa autorskie do pytań 

egzaminacyjnych należą do Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ESAIC). Pytania egzaminacyjne nie 
mogą być kopiowane w żadnej formie (zrzuty ekranu, zdjęcia, przepisywanie, nagrywanie itp) Jakiekolwiek skopiowanie pytań jest 
poważnym pogwałceniem regulaminu egzaminu. Jeżeli takie zdarzenie będzie miało miejsce, zdający zamieszani w ten proceder 
zostaną zdyskwalifikowani z egzaminu i nie będą mogli zarejestrowac się na żaden etap egzaminu EDAIC przez kolejne 2 lata. 
Dodatkowo, ESAIC zastrzega sobie prawo do wszczęcia kroków prawnych, związanych z naruszeniem praw autorskich poprzez 
wniesienie oskarżenia do właściwego sądu w Brukseli.   

 
(8) Palenie papierosów w sali egzaminacyjnej jest zabronione. 
 
(9) Kandydaci mogą opuścić salę egzaminacyjną przed upływem wyznaczonego czasu tylko po otrzymaniu zgody osoby 

nadzorującej. 
 
(10) Ocena zaliczeniowa z dwóch części egzaminu EDAIC Part I ustalana jest corocznie przez komisję egzaminacyjną ESAIC na 

podstawie, zarówno poziomu egzaminu w danym roku, jak i wyników uzyskanych przez kandydatów w zakresie pytań 
referencyjnych. W związku z powyższym uzgodniona ocena zaliczeniowa jest ostateczna i nie podlega zmianom. Odwołania 
kandydatów będą rozpatrywane indywidualnie i rozważane tylko w przypadku zaistnienia problemu związanego z egzaminem lub 
w razie stwierdzenia nieprawidłowości proceduralnych. 

 
 

 
 

 

 

Niewłaściwe zachowanie lub naruszenie powyższych zasad w czasie egzaminu  
może prowadzić do natychmiastowego wydalenia zdającego; w następnej kolejności mogą zostać podjęte 

dalsze, wymienione powyżej sankcje.  

mailto:exam@esaic.org


 
 

Europejski Egzamin w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii (EDAIC Part I) 

i  Egzamin Szkoleniowy (In-Training Assessment - ITA) – egzamin w wersji elektronicznej 

Regulamin dla Kandydatów  

 
 

(1) Osoby przystępujące do egzaminu muszą korzystać tylko z komputerów dostarczonych przez centrum egzaminacyjne. Nie 
wolno im używać własnego komputera.  

 
(2) Osoby przystępujące do egzaminu muszą stawić się przed salą egzaminacyjną z dowodem tożsamości lub paszportem oraz 

listem potwierdzającym przyjęcie kandydata na egzamin (admission letter), 30 minut przed rozpoczęciem każdej części 
egzaminu, chyba że Organizator Egzaminu (Examinations Office) ustali inaczej. W przypadku spóźnienia się na jedną z części 
egzaminu, kandydat nie zostanie do niej dopuszczony. Oznacza to, że kandydat automatycznie nie zalicza danej części 
egzaminu, a tym samym całego egzaminu EDAIC Part I. Kod dostępu do platformy egzaminacyjnej zostanie przekazany 
kandydatowi przez lokalnego organizatora egzaminu w dniu egzaminu, po sprawdzeniu tożsamości kandydata i listu 
potwierdzającego przyjęcie kandydata na egzamin.   

 
(3) Kandydaci przystępujący do egzaminu muszą pozostawić wszystkie swoje rzeczy z tyłu sali egzaminacyjnej. Pozostawione 

rzeczy można odebrać po ukończeniu każdej części egzaminu. W szczególności zabrania się wnoszenia do sali egzaminacyjnej 
książek, notatek i innego rodzaju materiałów informacyjnych. Również telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, palmtopy, 
tablety, „inteligentne zegarki” (smartwatches), nośniki USB oraz jakiekolwiek inne urządzenia elektroniczne, powalające na 
łączność z Internetem, nie mogą być wniesione do sali egzaminacyjnej. W czasie trwania egzaminu w wersji elektronicznej, 
zabronione jest korzystanie z jakiegokolwiek papieru lub ołówka przez zdających. 

 
(4) Zabrania się uzyskiwania dostępu do Internetu w czasie egzaminu. W czasie egzaminu dozwolone jest korzystanie jedynie z 

oprogramowania egzaminacyjnego. 
 

(5) Komunikowanie się w trakcie egzaminu jest surowo zabronione i może prowadzić do wydalenia z sali egzaminacyjnej. 
 

(6) Zdający muszą wypełnić każdą rubrykę odpowiedzi. Na ukończenie każdej części egzaminu przeznaczone jest 90 minut. 
Odliczanie 90 minut dla każdej części egzaminu rozpoczyna się w chwili kliknięcia przez zdającego przycisku „start”. Zdający 
muszą zalogować się na początku każdej części egzaminu. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu konieczna będzie 
przerwa w pisaniu egzaminu, zdający nie będzie mógł zatrzymać upływającego czasu i czas przeznaczony na pisanie egzaminu 
będzie biegł nadal, aż upłynie 90 minut przeznaczone na daną część egzaminu.  Kandydaci cierpiący na dysleksję lub na zespół 
stresu pourazowego (PTSD, Postraumatic Stress Disorder) otrzymają dodatkowe 15 minut na ukończenie każdej części 
egzaminu. Warunkiem uzyskania dodatkowego czasu jest wcześniejsze przesłanie na adres mailowy exam@esaic.org najpóźniej 
do 1 miesiąca po zakończeniu rejestracji kandydatów, podania wraz z diagnozą podpisaną przez psychologa lub lekarza.   

 
(7) Prawa autorskie do pytań egzaminacyjnych należą do Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ESAIC). 

Pytania egzaminacyjne nie mogą być kopiowane w żadnej formie (zrzuty ekranu, zdjęcia, przepisywanie, nagrywanie itp) 
Jakiekolwiek skopiowanie pytań jest poważnym pogwałceniem regulaminu egzaminu. Jeżeli takie zdarzenie będzie miało miejsce, 
zdający zamieszani w ten proceder zostaną zdyskwalifikowani z egzaminu i nie będą mogli zarejestrowac się na żaden etap 
egzaminu EDAIC przez kolejne 2 lata. Dodatkowo, ESAIC zastrzega sobie prawo do wszczęcia kroków prawnych, związanych z 
naruszeniem praw autorskich poprzez wniesienie oskarżenia do właściwego sądu w Brukseli.   

 
(8) Palenie papierosów w sali egzaminacyjnej jest zabronione. 

 
(9) Kandydaci mogą opuścić salę egzaminacyjną przed upływem wyznaczonego czasu tylko po otrzymaniu zgody osoby 

nadzorującej. 
 

(10) Ocena zaliczeniowa z dwóch części egzaminu EDAIC Part I ustalana jest corocznie przez komisję egzaminacyjną ESAIC na 
podstawie, zarówno poziomu egzaminu w danym roku, jak i wyników uzyskanych przez kandydatów w zakresie pytań 
referencyjnych. W związku z powyższym uzgodniona ocena zaliczeniowa jest ostateczna i nie podlega zmianom. Odwołania 
kandydatów będą rozpatrywane indywidualnie i rozważane tylko w przypadku zaistnienia problemu związanego z egzaminem lub 
w razie stwierdzenia nieprawidłowości proceduralnych.  

 
 

 

Niewłaściwe zachowanie lub naruszenie powyższych zasad w czasie egzaminu  
może prowadzić do natychmiastowego wydalenia zdającego; w następnej kolejności mogą zostać podjęte 

dalsze, wymienione powyżej sankcje.  
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