Adaylar için EDAIC Birinci Basamak ve
Eğitim Sürecinde Değerlendirme Yazılı Sınav Kuralları

(1) Adaylar sınav görevlileri tarafından aksi belirtilmedikçe her sınavın başlamasından 30 dakika önce, kimlik kartları veya
pasaportları ve kabul mektupları ile birlikte sınav salonuna girmeye hazır halde olmalıdırlar. Sınavlardan birisine geç kalan
adayın o oturuma girmesine izin verilmeyecektir. Bu anlamda o sınavdan otomatik olarak ve bu nedenle de tüm EDAIC Birinci
basamaktan da başarısız olacaklardır.
(2) Adaylar tüm kişisel eşyalarını sınav salonunun arkasındaki bir bölüme bırakmalıdırlar. Bunları her sınav oturumundan sonra
geri istenebilir. Özellikle sınav salonuna hiç bir kitap, kağıt ya da diğer formlardaki literatür getirilemez. Cep telefonları, fotoğraf
makinaları-kameralar, cep bilgisayarları, tablet bilgisayarlar, akıllı saatler, USB çubuklar ve internete bağlanılabilen herhangi bir
elektronik aygıt da sınav salonuna sokulamaz. Adaylar ESAIC tarafından sağlanan kalemleri kullanmalıdırlar ve sınav sırasında
bunun dışında kalemleri hiçbir zaman kullanamazlar.
(3) Adaylar sınav kitapçıklarına notlar alabilirler. Başka hiç bir kağıt sınava kabul edilmez.
(4) Adayların aralarında iletişim kurmaları kesinlikle yasaktır ve sınav salonundan dışarı çıkartılmaya neden olabilir. Adaylar
arasındaki herhangi bir işbirliği biçimini tespit etmek için ESAIC tarafından adaylar arasında EDAIC sınavının sonuçları üzerinde
benzerlik testi yürütülür.

(5) Adaylar ESAIC web sitesinde ve sınav kitapçıklarında basılı olan ayrıntılı talimatlardaki şekilde cevap kağıdını
doldurmalıdırlar. Adaylar, bu talimatlara uymadıkları taktirde cevap kağıtlarının bilgisayarlı işaretleme sistemi tarafından red
edilebileceğinin bilincinde olmalıdırlar.
(6) Her sınav oturumu 120 dakikada tamamlanmalıdır. Adaylar, sınav biter bitmez cevap kağıtlarını geri vermek zorundadır. Aksi
takdirde, bu ihlal, tüm sınavın olası bir geçersizliği için Ev Sahibi tarafından ESAIC Sınav Komitesine bildirilecektir. Disleksisi ve
posttravmatik stres sendromu olan adaylar, eğer bir psikolog veya bir doktor tarafından tanısı yazılmış ve imzalanmış bir
mektubu son başvuru tarihinden en fazla 1 ay sonraya kadar exam@esaic.org adresine gönderirlerse her oturum için 15’er
dakika ek süre hakkına sahip olacaklardır.
(7) Soru kitapçıkları ve cevap kağıtları salon dışına çıkartılamaz. Sınav sorularının telif hakkı ESAIC’ya aittir. Sınav sorularının
herhangi bir şekilde kopyalanamaz (ekran görüntüsü, fotoğraf, transkripsiyon, kayıt gibi). Soruların her hangi bir şekilde
kopyalanması ya da uyarlanması sınav kurallarının ihlali olarak kabul edilir. Bu durumun oluşması halinde olaya karışan adaylar
sınavdan diskalifiye edileceklerdir ve 2 yıl boyunca herhangi bir EDAIC sınavına kayıt olamayacaklardır. Ayrıca ESAIC herhangi
bir telif hakkı ihlali olayına karşı uygun Brüksel mahkemesine dava açma hakkını saklı tutar.
(8) Sınav salonunda sigara içilmesine izin verilmez.
(9) Adaylar gözlemcilerden izin aldıktan sonra, belirlenmiş sürenin dolmasından önce, sınav salonunu sessizce terk edebilirler.
(10) Adaylar EDAIC birinci basamaktaki her iki sınav için geçme notunun ESAIC Sınavlar Komitesi tarafından her yıl sınav
standardı ve adayların referans sorulardaki performansı üzerinden belirlendiğinin bilincinde olmalıdırlar. Bu nedenle kabul
edilmiş sınav geçme notları kesindir. Adayların başvuruları, her başvuru için ayrı ayrı incelenir ve ancak sınav ile ilgili olarak bir
sorun ya da uygulama açısından bir ihlal varlığında dikkate alınır.

Sınav esnasında uygunsuz davranışlar ya da yukarıdaki kuralların ihlali bir adayın derhal sınır dışı edilmesine ve
yukarıda bahsedildiği gibi daha fazla yaptırım uygulanmasına neden olabili
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