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VIZSGASZABÁLYZAT
Az ECDL vizsgák lebonyolítását a vizsgaközpont vezetője és vizsgáztatói egyaránt felelősséggel
tartoznak mind szakmai, mind etikai szempontból. A mindenkori vizsgabiztos felelős a vizsga
szabályos lebonyolításáért és a vizsgafeladatok javításáért.
Nyilvános vizsganapok mellett lehetőség van zártkörű vizsgák lebonyolítására is. A hallgató az ECDL
rendszerben történő regisztrációkor okmányként kezelendő vizsgakártyát kap, amelyre adatait a
vizsgaközpont vezeti fel. A kártya kiállításával egyidőben a vizsgázó a regisztrációs adatlapon
aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a központi ECDL adatlistába bekerüljenek. A 14 éves kor
alatt a vizsgázó adatlapot a szülőnek vagy a gondviselőnek is alá kell írnia.
A vizsgakártya az ECDL tagországok bármely akkreditált vizsgaközpontban érvényes.
Vizsgázni az első vizsga dátumától számított 3 éven belül bármely, akkreditált ECDL vizsgaközpontban
lehet. A közoktatási intézményekben tanuló diákok a modulvizsgákat az első teljesítéstől számított 4
éven belül teljesíthetik. A sikeres vizsgákat egyenként a vizsgakártyán erre megjelölt helyen a
vizsgaközpont igazolja, a „MEGFELELT” minősítés beírásával. A sikertelen vizsgák a vizsgakártyán nem
kerülnek bejegyzésre.
Amikor a vizsgázó minden vizsga kötelezettségének eleget tett, a vizsgaközpont elismervény
ellenében azt a vizsgázótól átveszi és az átvételtől számított 3 napon belül továbbítja a NJSZT
irodájába. Az ECDL bizonyítványt, amelyet a hallgatónak a vizsgakártya leadásakor megjelölt címére
küldi meg. A vizsgakártyát a hallgatónak minden vizsgájára el kell hoznia.
Egy vizsga ideje 45 perc. Ugyanazon a napon két vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20
perc szünetet kell tartani.
A hallgató a vizsgaközpontunkban akkreditált szoftverek közül választhat. Sikertelen vizsgát
ugyanazon a napon megismételni nem lehet. Ha a vizsgázó a vizsgaidőpontban számára fel nem
róható okból nem jelenik meg, számára új időt biztosítunk. A vizsgadíj fizetési kötelezettségről ebben
az esetben a vizsgaközpontunk saját hatáskörében hoz döntést. A vizsga megkezdése előtt a
vizsgáztató ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél
(14 éven aluliaknak esetén érvényes diákigazolvány) alapján. A vizsga során kizárólag a
vizsgaközpontunk pecsétjével ellátott lapokat szabad használni. Ezeket a teremből kivinni nem
szabad. Segédeszköz nem használható, a teremben táska, mobiltelefon stb. a vizsgázó elérhető
közelségében nem lehet. A mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni. Vizsga közben a
vizsgázók egymással nem kommunikálhatnak. A vizsgázó a feladat elkészítéséhez tanácsot, segítséget
nem kérhet, és nem kaphat. A vizsga ideje alatt a vizsgázó a termet csak rendkívüli indokolt esetben
hagyhatja el. Szabálytalanság esetén a vizsgáztató felfüggeszti a vizsgázó vizsgáját. A vizsgáztató a
vizsga javítását a vizsgát követő 5 munkanapon belül köteles kijavítani.
A vizsgázó a vizsgákkal kapcsolatos kifogásaival jogorvoslatként fordulhat az NJSZT ECDL Irodájához.
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Intézményünkben az alábbi modulok közül lehet választani:

ECDL Select 7 modul
Az ECDL Select vizsga négy kötelező és három választható modulból áll.
A modulok tetszőleges sorrendben egyesével is letehetők.
Kötelező modulok:





Számítógépes alapismeretek,
Szövegszerkesztés,
Táblázatkezelés és az
Online alapismeretek,

+ 3 szabadon választott modul az alábbiak közül:







Adatbázis-kezelés,
Prezentáció,
Képszerkesztés,
Webszerkesztés,
IT biztonság,
E-hitelesség, e-aláírás.

ECDL Select Start 4 modul
Az ECDL Select Start bizonyítvány megszerzéséhez három kötelező és egy szabadon választott
modulvizsga teljesítése szükséges.
A modulok tetszőleges sorrendben egyesével is letehetők.
Kötelező modulok:




Számítógépes alapismeretek,
Szövegszerkesztés,
Online alapismeretek,

+1 szabadon választott modul az alábbiak közül:








Táblázatkezelés,
Adatbázis-kezelés,
Prezentáció,
Képszerkesztés,
Webszerkesztés,
IT biztonság,
E-hitelesség, e-aláírás.

