Европейска асоциация за сертифициране и
квалификация
„Пиарищенгасе” 1, A-3500 Кремс, Австрия
Телефон: +43 (0)316 815910
Факс: +43 316 815912
www.ecqa.org
info@ecqa.org

Ръководство на ЕАСК (ECQA)
за провеждане на изпит
Версия: (2010) Озобрена

Автор(и):
Дипл. Инж. Дамян Екерт, ISCN Ltd.
Д-р Ричард Меснарц, ISCN Ltd.

Грац, декември 2010 г.
Registration Number (ZVR): 776767056, VAT ID: 189/7844, TurnoverTax ID: ATU65050268
Volksbank Krems, account no: 32367180000, BLZ: 41210, IBAN: AT924121032367180000, BIC: VBOEATWWKRE

Европейска асоциация за сертифициране и свалификация

www.ecqa.org

Провеждане на изпита
1. Отидете на: www.ecqa.org
2. Изберете Сертификация и Изпит – Регистрация за изпит от менюто в ляво.
3. В случай, че вече сте се регистрирали, просто се впишете под Участници и
продължете със стъпка 8.
4. В случай, че нямате акаунт, моля натиснете върху Регистрация.

5. Първо изберете професията, за която желаете да се регистрирате (например
Мениджър Иновации) и натиснете Следващ

6. След това изберете изпитната организация (например ISQI) и натиснете Следващ.

7. Натиснете върху опцията „Аз съм нов потребител и бих искал да си създам
акаунт”.

8. …за да получите формата за регистрация. Моля, попълнете изцяло формуляра и
натиснете Готово. Ще бъдете препратени към Системата за провеждане на изпити
на ЕАСК (ECQA).
ВАЖНО: Моля, уверете се, че сте попълнили правилно вашите данни, защото те ще
бъдат използвани за по-нататъшна връзка с вас. Фамилията и собственото име (под
„Данни за връзка”) ще се бъдат изписани на сертификата.
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9. След като се впишете в Системата за провеждане на изпити на ЕАСК (ECQA),
изберете Изпит от менюто и след това натиснете Провеждане.

10. Започнете изпита като натиснете върху бутана Старт.
11. Завършете изпита като натиснете върху бутона Край.

Показване на резултатите
Резултатите могат да бъдат показани, единствено след като изпитът бъде закрит от
изпитната организация.
За да се покажат резултатите, изберете Изпит от менюто и след това натиснете
Резултати от:
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Правила за провеждане на изпит
1. Началото и края на изпита се задават от изпитната организация.
2. Потребителят може да се яви на изпита по всяко време, след като той е започнал и
преди да свърши.
3. По време на изпита участникът може да се вписва или да излиза от системата.
Отговорите се съхраняват в базата данни.
4. В случай, че бъде нарушена интернет връзката (безжичната интернет връзка откаже,
няма интернет и т.н.т.), на екрана ще се появи предупредително съобщение.
Потребителят трябва да излезе от системата (да се отпише). След като връзката бъде
възобновена, потребителят може отново да се впише, като трябва да провери отново
дали последните отговори, които е отбелязал, са били запазени правилно. В случай,
че възникне някакъв проблем, трябва да бъде уведомено лицето, което ръководи
изпита.
5. Резултатите от изпита се показват, след като изпитът е бил закрит от организацията.
Ако потребителят завърши теста по-рано, той / тя няма да може да види своя
резултат.
6. Резултатите се изчисляват и се показват за учебен елемент.
7. За да преминете даден учебен елемент, от вас се изисква да покриете поне 66% от
учебния елемент.
8. От всеки учебен елемент се избират по 10 произволни въпроса.
9. Всеки въпрос има поне един верен отговор.
10. Ако участникът е посочил грешен отговор, въпросът се оценява с нула точки (0%).
11. Всички въпроси имат еднаква тежест; резултатите се изчисляват с алгоритъм (average
algorithm) (общият брой точки от всички въпроси за елемент / броя въпроси за
елемент).
Правила за оценяване
Ако участникът не е посочил всички правилни отговори той / тя няма да получи
100% за въпроса, но:
Общ брой правилни
отговори на изпитните
въпроси
1
2
3
3
4
4
4

Правилни въпроси,
посочени от
потребителя
0
1
1
2
1
2
3

Точки за
въпрос
0%
50%
33%
66%
25%
50%
75%
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