
 

 

 
Egzamin EDAIC Part  II 

Regulamin dla zdających 

 
(1) Egzamin EDAIC Part II każdy kandydat zdaje samodzielnie. Dlatego zabronione są: 

rozmowy w czasie przeznaczonym na przygotowanie do egzaminu; rozmowy w czasie 
między przygotowaniem i egzaminem; korzystanie z jakichkolwiek materiałów 
pomocniczych. Każda próba złamania tej zasady doprowadzi do dyskwalifikacji  danego 
kandydata z egzaminu 

 
(2)  W pokoju nauki (pokoju przygotowawczym) salach egzaminacyjnych oraz w czasie 
egzaminu obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i wszelkich 
innych urządzeń umożliwiających komunikację na odległość. Kandydaci posiadający 
takie urządzenia w pokoju przygotowawczym lub sali egzaminacyjnej zostaną 
automatycznie zdyskwalifikowani z egzaminu, nawet jeśli urządzenie będzie wyłączone 
lub będzie w trybie samolotowym. 
 
(3)   Egzamin EDAIC Part II jest anonimowy. Zdający powinni zawsze przedstawiać się 
podając swój numer kandydata. Kandydaci nie powinni nigdy podawać swojego 
nazwiska ani opowiadać o swoim szpitalu żadnemu z egzaminatorów ani Gospodarzowi 
egzaminu. 

 
(4) Kandydaci powinni znaleźć się w wyznaczonej poczekalni zdających co najmniej 15 
minut przed rozpoczęciem każdej z czterech sesji egzaminu. 

 
(5) Niedozwolone jest zabieranie żadnych rzeczy osobistych do pokoju 
przygotowawczego ani do sali egzaminacyjnej. Kandydaci otrzymają długopis gdyż nie 
mogą zabierać własnych długopisów do pokoju przygotowawczego. 
 
(6)      .Opuszczając salę egzaminacyjną, należy pozostawić na stole egzaminacyjnym 
kartkę z pytaniami i wszystkie sporządzone notatki.  
 
(7) Palenie w budynku egzaminacyjnym jest zabronione. 

 
(8) Przez cały czas trwania egzaminu musi istnieć możliwość identyfikacji zdających: ich 
twarz musi pozostać odsłonięta od podbródka do linii włosów 
 
(9) Wyniki egzaminu są ogłaszane na koniec dnia. Kandydaci powinni mieć świadomość, 
że po zakończeniu egzaminu, każda z ocen jest dokładnie sprawdzana podczas obrad 
Komisji Egzaminacyjnej (call-over). Decyzja Komisji Egzaminacyjnej jak i każda z 
uzyskanych ocen są zatem ostateczne. Egzaminatorom nie wolno omawiać wyników 
egzaminu z poszczególnymi kandydatami 

 
(10) Kandydaci z dyzartrią będą mieli doliczone dodatkowe 3 minuty podczas 
każdej sesji egzaminacyjnej, pod warunkiem, że w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc po 
terminie rejestracji, wyślą na adres exam@esaic.org, zaświadczenie potwierdzające ww 
diagnozę napisane i podpisane przez odpowiedniego lekarza. 
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