IZPITNA PRAVILA
•

Izpit se sestoji iz enega ali več delov. Izpit se opravlja po delih. Začetek in čas izpita določi izpitni
izpraševalec. V kolikor se ta čas ne spoštuje, se izpit smatra kot negativen.

•

Uporabite nezbrisljivo pisalo (npr. kemični svinčnik, nalivno pero, ipd.). Rdeče pisalo ni dovoljeno. Izposoja
pripomočkov od drugih kandidatov ni dovoljena.

•

Uporaba mobilnega telefona, tabljice ipd. v času izpita ni dovoljena. Telefon mora biti izklopljen in ostane v
predavalnici (pri izpitnem izpraševalcu).

•

Na naslovni strani izpitne pole so navedeni dovoljeni pripomočki. Če uporabljate pripomočke ki niso
navadeni na izpitni poli ali če pridobite izpitne informacije (odgovore) od drugih kandidatov, ste s strani
izpitnega izpraševalca izključeni iz izpita. V tem primeru izpita niste naredili in lahko ponovno pristopite k
izpitu po preteku 1 leta.

•

Za pisni izpit dobite polo z vprašanji in polo za odgovore, na katera vpišete, po vašem mnenju, pravilne
odgovore. Po vašem mnenju pravilen odgovor označite s križcem na poli za odgovore za odgovarjajočo
črko na vprašalni poli. Preden pričnete s pisanjem izpita, preverite ali imate pravilno polo za odgovore in
pravilen in celoten test. Na polo za odgovore je potrebno vpisati zahtevane podatke (ime, priimek, datum,
podpis). Vsako vprašanje je oštevilčeno. Na vsako vprašanje so možni 4 odgovori. Najprej preberite
vprašanje in vse odgovore. Šele zatem odgovorite na vprašanje in to tako, da odgovor vpišete na polo za
odgovore. Če ne označite nobenega odgovora ali več kot en odgovor, potem za to vprašanje ne dobite
nobene točke.

•

Za praktični del dobite nalogo za izdelavo navodila in izpitne vzorce, ter pripadajoče obrazce z napotki za
delo (nivo 1 in 2). Pri izdelavi navodila vpišite odgovore v pripadajoči obrazec (nivo2). Samo nivo 1 in 2: v
času praktičnega izpita sme izpraševalec postaviti vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti, odgovori pa
se upoštevajo pri ocenjevanju. Prosimo, da pospravite vaše delovno mesto po oddaji izpitnih pol, vzorce po
potrebi očistite (ali konzervirajte). Isto velja tudi za oddajo orodja in pripomočkov. Tudi ta del se ocenjuje.

•

V kolikor želite med izpitom zapustit svoje mesto, to nakažite izpitnemu izpraševalcu. Če vam izpitni
izpraševalec dovoli zapustiti svoje mesto, mu predajte vse svoje izpitne pole, katere ob povratku dobite
nazaj. Svoje mesto lahko zapustite v spremstvu izpitnega asistenta. V kolikor imate vprašanja, le to
izvedite diskretno, da ne motite ostalih pri reševanju izpita.

•

Pri vsakem delu izpita je za pozitivno oceno potrebno doseči najmanj 70%. V kolikor je pri vsakem delu
izpita (vključno z navodilom in vsemi praktičnimi vzorci) doseženih 70 ali več procentov, je izpit pozitivno
opravljen. Neuradne rezultate izpita dobite ustno od izpitnega izpraševalca neposredno po izpitu. Uradne
rezultate izpita dobite cca 7 dni po opravljanju izpita. Vpogled na ovrednotene izpitne rezultate se mora v Q
Techno vložiti ločeno, to pa je možno narediti v 30. dneh po uradni objavi rezultatov.

•

Če se enega ali več delov izpita ne opravi pozitivno (70%), sme kandidat vsakega od teh delov, v skladu z
veljavnimi standardi za kvalifikacijo in certifikacijo NDT osebja ponavljati, vendar ne prej kot 30 dni po izpitu
(pri recertifikaciji ali za nivo 3 po 7 dnevih).

•

Izpitne dokumentacije ni dovoljeno razkrivati na kakršenkoli način.

Potrjujem, da sem prejel izpitna pravila in potrjujem, da se počutim fizično sposoben izvajati izpit. Potrjujem, da
sem prebral in razumel vse zgoraj navedene točke in jih bom upošteval. Zavedam se, da sem ob neupoštevanju
teh pravil izključen iz izpita in da v tem primeru ne bom dobil povrnjenih stroškov izpita. Istočasno mi je poznano,
da so pritožbe izključene iz odločbe certifikacijskega organa.
Strinjam se, da lahko naročnik prejme rezultate izpita.
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