EDAIC Part I. vizsga és In-Training felmérés - Papíralapú vizsgáztatás
A vizsgázókra vonatkozó szabályok

(1) A vizsgázóknak - hacsak a Vizsgáztatási Hivatal másképp nem rendeli - 30 perccel a vizsga mindkét
részének a megkezdése előtt készen kell állniuk a vizsgaterem előtt, előkészített személyazonosítóval vagy
útlevéllel, és a vizsgára bocsátást igazoló levéllel. Azok a vizsgázók, akik a vizsga bármelyik részére későn
érkeznek meg, nem bocsáthatók be arra a vizsgarészre. Ez azt jelenti, hogy a vizsgának azon a részén
automatikusan megbuknak, ez pedig az egész Part I. vizsgát eredményteleníti.
(2) A vizsgázók a magukkal hozott tulajdonukat a vizsgaterem hátsó részében kötelesek hagyni. Ezeket
csak a vizsgarészek végén vehetik ismét magukhoz. Különösen könyveket, dokumentumokat vagy
bármilyen egyéb irodalmat tilos behozni a vizsgaterembe. Mobil telefonokat, kamerákat, tenyér-,
táblaszámítógépeket, okosórákat, USB kulcsokat vagy bármilyen egyéb internet kapcsolatot lehetővé tévő
elektronikus eszközt szintén tilos bevinni a vizsgaterembe. A vizsgázók kizárólag az ESAIC által biztosított
ceruzát használhatják, semmilyen más típusú toll vagy ceruza nem megengedett a vizsga során.
(3) A vizsgázók számára megengedett, hogy a vizsgafüzeteikbe jegyzeteket készítsenek. Semmilyen más
papír nem megengedett a vizsgateremben.
(4) A vizsgázók közötti beszélgetés szigorúan tiltott, a vizsgateremből kiutasítással jár.
(5) A vizsgázók a válaszlapokat úgy kötelesek kitölteni, ahogyan az a vizsgafüzetek elején lévő utasításban,
ill. az ESAIC weblapján pontosan és részletesen le van írva. A vizsgázóknak kötelessége arra figyelni, hogy
válaszlapjaikat a komputerizált kiértékelő rendszer esetleg visszautasítja, amennyiben nem pontosan
követték az instrukciókat.
(6) Mindegyik vizsgadolgozatot 120 perc alatt kell kitölteni. A dyslexiás vagy posztraumás stressz
betegségben (PTSD) szenvedő vizsgázók további 15 percet kapnak mindegyik vizsgadolgozat kitöltésére,
abban az esetben, ha pszichológus vagy orvos által írt és aláírt diagnózist tartalmazó levelet küldenek az
exam@esaic.org címre, maximum 1 hónappal a regisztrációs határidő utánig.
(7) A kérdéseket tartalmazó füzetek és a válaszlapok nem vihetők ki a teremből! A vizsgakérdések szerzői
joga az ESAIC-t illeti. A vizsgához használt kérdések semmilyen alakban vagy formában nem másolhatóak
(képernyőképek, fényképek, átírás, felvétel, stb.). A kérdések bármilyen formában történő másolása a
vizsgaszabályok súlyos megsértését jelenti. Ilyen esetben az érintett vizsgázók kizárásra kerülnek a
vizsgáról, és a vizsga évét követő 2 évben nem regisztrálhatnak semmilyen EDAIC vizsgára. Ezenkívül az
ESAIC fenntartja a jogot, hogy a szerzői jogok megsértése esetén jogorvoslattal éljen a megfelelő brüsszeli
bíróság előtt.
(8) A vizsgateremben a dohányzás nem megengedett.
(9) A vizsgázók akkor hagyhatják el csendben a vizsgatermet a rendelkezésre álló idő letelte előtt, ha arra
előzőleg a vizsgafelügyelőktől engedélyt kaptak.
(10) A vizsgázóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a sikeres vizsgaminősítéshez szükséges
pontszámhatárt, az EDAIC Part I. vizsga mindkét részére vonatkozóan, minden évben, külön-külön
határozza meg az ESAIC Vizsgabizottsága, a vizsga színvonala és a vizsgázóknak az un. referenciakérdések vonatkozásában mutatott teljesítménye alapján. A megállapított pontszámhatárok véglegesek. A
vizsgázók fellebbezései eseti alapon kerülnek elbírálásra és csak abban az esetben vehetők figyelembe, ha
a vizsgával valamilyen probléma volt, vagy eljárásbeli szabálytalanságok fordultak elő.
Helytelen viselkedés vagy a fenti szabályok megsértése a vizsga során a vizsgázó azonnali kizárását
és további szankciókat eredményezhet a fent említetteknek megfelelően.

