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Ez a dokumentum a Scandinavian Education AgencyTM – SCEDA kizárólagos
tulajdona. A dokumentum célja a vállalat mindenkori nyelvi teszteken
résztvevők tájékoztatása a cég által szervezett nyelvi tesztek menetéről és
szabályzatáról. A dokumentum engedély nélküli másolása illetve harmadik
félnek történő kiadása szigorúan tilos!
2013 Scandinavian Education Ageny
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– Balance Universal Kft.
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A tesztről és tesztszabályzatról

Az

Oxford

Online

Placement

Test

az

Oxford

University

Press

(www.oxfordenglishtesting.com) által kidolgozott „Testing Resource Licence”-en keresztül
történik, a hivatalos szabályok betartásával a Scandinavian Education Agency TM (SCEDA) –
Balance Universal Kft. szervezésében.
A tesztre való jelentkezés során a vizsgázó elfogadja a SCEDA Általános Szerződési
Feltételeit, melynek része a Tesztszabályzat. A tesztszabályzat betartása a vizsga teljes
időtartama alatt kötelező.
Tesztre Történő Jelentkezés
A jelentkezőknek a nyelvi tesztre (továbbiakban: vizsga) való jelentkezési igényéről
legkésőbb 48 órával a vizsga kezdete előtt tájékoztatni kell a SCEDA-t az “Online Jelentkezés
Nyelvi Tesztre” menüpontban található jelentkezőlap kitöltésével, vagy a felveteli@sceda.eu
címre küldött e-mail-el (Az e-mailnek tartalmaznia kell a következőket: teljes név, születési
dátum, anyanyelv, és a vizsga dátuma, melyen részt kíván venni). Ezen időpont után érkező
jelentkezéseket már csak egy későbbi vizsgára tudjuk elfogadni.
Egy szezon (a jelentkezési időszak, amikor a vizsgák megrendezésre kerülnek) szeptember 1től március 15-ig tart (keresztfélév esetén Augusztus 1-től November 15-ig). Ebben az
időszakban megtartott nyelvi tesztek száma az igényekhez mérten változik. A nyelvi tesztek
időpontját minden esetben a SCEDA Magyarországi Képviselete határozza meg. Igény esetén
nyelvi teszt szezonon kívül is tartható.
Egy nyelvi teszten résztvevő (továbbiakban: vizsgázó) egy szezon alatt maximum 3
alkalommal

próbálkozhat

sikeres

vizsgát

tenni.

Az

első

próbát

követő

további

próbálkozásokra akkor van lehetőség, ha a vizsgázó a vizsga követelményeit nem tudta
teljesíteni, de kizárólag abban az esetben, ha az előző vizsga sikertelen volt. Tehát egy már
megszerzett sikeres teszteredményt nem lehet jobbra javítani. Két próbálkozás között
minimum 7 naptári napnak el kell telnie.
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A vizsgabizottság
Nem lehet a vizsgabizottság tagja, aki a vizsgázónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozója, vagy a nyelvvizsgára
történő felkészítésében részt vett.
A vizsgákon esetlegesen felmerülő vitás helyzetekben a vizsgabizottság szavazással dönt. Ha
a bizottság döntésképtelen, akkor a döntés joga a Magyarországi Képviselet Vezetőjét illeti
meg.
A Vizsga Menete
Minden vizsgázó köteles legalább 20 perccel a vizsga hivatalos kezdési időpontja előtt
megjelenni a vizsga helyszínén. Késedelmes érkezés esetén a vizsgabiztosok megtagadhatják
a vizsgázás lehetőségét a vizsgázótól.
A vizsga helyszínén történő regisztrációkor a vizsgázó köteles egy fényképpel ellátott,
érvényes, személyi azonosságot igazoló okmányt és a SCEDA Kaució befizetését igazoló
dokumentumot bemutatni a vizsgabizottságnak. Ezek hiányában a vizsgázó nem kezdheti meg
a vizsgát, illetve a kaució befizetéséig visszatarthatja annak eredményét.
Vizsga részei és elvárt teljesítési szintek
Minden vizsga 120 percet vesz igénybe (90 perc: Oxford Placement Test; 10 perc: szóbeli
interjú; 1×20 perc szünet). Teljesítéséhez semmilyen segédeszközt nem lehet használni. A
sikeres vizsgatételhez minden egyes modulnál minimum 60%-ot azaz B2-es szintet kell
teljesíteni. (Ez intézményekként változhat.)
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A Scandinavian Education Agency által szolgáltatott és a CEFR rendszerben megfogalmazott
elvárásokhoz illesztett SCEDA nyelvi teszteken hat szintet lehet elérni:
Szint

Ponthatár

Százalék (%)

A1

0-20

0 – 16

A2

21-40

17 – 33

B1

41-60

34 - 50

B2

61-80

51 – 66

C1

81-100

67 – 83

C2

101-120

84- 100

Azon vizsgázóktól, akik részenként nem érik el a minimum 20%-os azaz A2-es szintet, a
SCEDA megvonhatja a további próbálkozások lehetőségét és legközelebb a következő
szezonban kísérelheti meg teljesíteni jelentkezés kritériumait.
A vizsgázók a nyelvi teszt kitöltéséhez semmilyen segédeszközt nem használhatnak. Azokon
a számítógépeken, amelyeken a vizsga folyik, tilos megnyitni bármilyen honlapot vagy
alkalmazást, amelyre a vizsgabizottság engedélyt nem adott (kivéve Oxford Online Placement
Test alkalmazás és annak webes felületei).
Az Interjú
A nyelvi teszt során készített interjú alatt mind a vizsgázó, mind a vizsgabizottság tagjai
kizárólag

angol

nyelven

kommunikálhatnak

egymással.

Az

interjú

értékelését

a

vizsgabizottság végezni, azt fellebbezni nem lehet, viszont a vizsga ezen része külön is
újrapróbálható.
Házirend
A vizsgázók a vizsga és a vizsgának helyt adó intézmény mindenkori házirendjét kötelesek
betartani. Azok megszegéséért a vizsgabiztosok azonnali hatállyal kizárhatják a vizsgázót. A
kizárt vizsgázó egy későbbi időpontban próbálkozhat újra vizsgát tenni, illetve az eset
súlyosságától függően (pl.: anyagi kár okozása, stb.) akár az egész felvételi procedúrából való
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kizárást vonhat maga után. Ezek megítélése a mindenkori vizsgabizottság elnökének
hatásköre. A szabályok nem ismerete nem jelent felmentést azok betartása alól.
A teszten vizsgatételre alkalmas állapotban kell megjelenni, alkoholos befolyásoltság,
ápolatlanság kizáró ok lehet, amennyiben a vizsgabizottság úgy ítéli.
A Vizsgáról Történő Kizárás
A vizsgabizottság döntése alapján kizárható minden olyan vizsgázó az adott vizsgáról illetve
akár a teljes felvételi procedúrából, aki vét e szabályzat ellen.
A

vizsgateremben a

nem megengedett magatartás

(tiltott kommunikáció, másolás,

mobiltelefon vagy más nem megengedett eszköz használata, vagy annak kísérlete) vizsgáról
történő kizárást vonhat maga után. Ez esetben a vizsgázó munkát nem folytathatja, dolgozata
elkészült része nem értékelhető. A kizárásról készített jegyzőkönyv egy másolat példánya a
dolgozattal együtt kerül archiválásra.
Súlyosabb csalás (mint például: bérvizsgázó vagy dolgozatcsere stb.) esetén, akár a vizsga
folyamán, akár a későbbiekben derül ki, az érintett vizsgázó(k) adott tesztje nem értékelhető.
Ilyen vagy ehhez hasonló csalást elkövető(k) további nyelvi teszteken már nem vehetnek részt
a későbbiekben sem, továbbá jogi következményekkel is számolhatnak.
A kizárt vizsgázók az adott vizsgabizottság elnökének a döntése alapján az adott szezon során
egy későbbi alkalommal vagy a következő szezonban próbálkozhatnak újbóli vizsgát tenni.

Az online nyelvi teszt
A résztvevők helyhez kötöttségére való tekintettel a Scandinavian Education Agency
fenntartja a lehetőséget arra, hogy nyelvi tesztjeit úgynevezett „online” formában tartsa meg.
Ez a vizsgázási forma lehetőséget nyújt Budapesten kívül élő hallgatóink számára, hogy
nyelvi tesztjüket kényelmesen, otthonukból írhassák meg.
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Az online nyelvi teszt személyi és tárgyi feltételei

Az online nyelvi tesztre jelentkező személynek rendelkeznie kell:


Személyi számítógéppel



Szélessávú internet elérhetőséggel



Felinstallált Adobe Flash Player –el



Ingyenes Skype hozzáféréssel



Fülhallgatóval



Mikrofonnal



Webkamerával

Egy vizsgabiztos

egyszerre

maximálisan 5 személy online

vizsgáját ellenőrizheti.

Amennyiben ennél többen kívánnak egy adott időpontban egyszerre vizsgázni, úgy egy
második vizsgabiztos jelenlétére is szükség van.
A tárgyi feltételek meglétét és a rendszer működését ellenőrizni ebben az esetben a vizsgázó
feladata. A vizsgázó által használt számítógépben fellépő hibákért a cégnek nem áll
módjában felelősséget vállalni.
A vizsgázó további feladata a kiírt vizsgára legkésőbb az előtt 24 órával jelentkezni.
Szintén a vizsgázó kötelessége a vizsgát megelőzően legalább egy órával felvenni skype
ismerősének „scedadenmark” felhasználót.
Az online nyelvi teszt ellenőrzése
A Scandinavian Education Agency különösen nagy hangsúlyt fektet a vizsgák ellenőrzésére,
az esetleges csalási kísérletek elkerülésére. Ennek érdekében a vizsgázó köteles megosztani
kameraképét, valamint képernyőjét a Skype program „képernyőmegosztás” funkciójával.
A vizsgabiztos felelőssége a vizsgázók kameraképének valamint képernyőjének kontrollálása,
percenként legalább 3 szúrópróba szerű ellenőrzéssel.
Amennyiben a vizsgázó internetkapcsolata, kameraképe, avagy képernyőmegosztása 10
másodpercnél hosszabb időre megszakad, a vizsgabiztosnak jogában áll érvényteleníteni az
egyén vizsgáját.
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Az online nyelvi teszt menete
Rövid köszöntő után a vizsgabiztos felszólítja a diákokat kamerájuk és képernyőjük
megosztására, majd ellenőrzi azok működését. Ezt követően felkéri a diákokat Skype
programjuk rendszerhangjainak letiltására, és ellenőrzi a folyamat elvégzését. A vizsgabiztos
kötelessége, hogy segíteni tudjon a technikai problémák leküzdésében a vizsgázóknak.
Kötelessége továbbá kellő tájékozottsággal rendelkezni ahhoz, hogy az ehhez szükséges
lépéseket érthetően el tudja magyarázni a vizsgázóknak.
A technikai beállítások után a vizsgabiztos felszólítja a vizsgázókat a SCEDA -nál
beregisztrált e-mail címük megnyitására, majd elindítja a vizsgát.
A vizsgáztató(k) a vizsga eredményét a befejezés után azonnal, egyesével ismertetik a
vizsgázókkal.
A Scandinavian Education Agency a tesztek eredményeit harmadik személy számára nem
adja ki. Sikertelenség esetén az eredményt csak kérésre juttatja el vizsgázóihoz.
Az online nyelvi tesztet követő interjú menete megegyezik a normál nyelvi tesztével, azzal a
különbséggel, hogy interneten zajlik.
A teszt eredményeinek elküldése
A teszt eredményeit a SCEDA a vizsga napjától számított 3 munkanapon belül elküldi a
vizsgázó által megadott e-mail címre illetve előzetes kérelme alapján postán. A teszt
eredményeit a SCEDA a törvényben meghatározott módon tárolja és nyilvántartja.
Kaució
A nyelvi teszten való részvétel alapfeltétele a SCEDA Kaució (10 000 HUF) befizetése. Az
ezt igazoló bizonylatot (banki kivonatot) a vizsga elején be kell mutatni a vizsgabizottság
elnökének. Amennyiben a vizsgázó a vizsga napjáig nem fizette be a kauciót, a SCEDA
megvonhatja annak vizsgázási jogát, illetve visszatarthatja eredményeit a kaució befizetéséig.
Kaucióról és jelentkezéssel kapcsolatos részletek a mindenkori Általános Szerződési
Feltételekben.
http://www.sceda.eu/jogi-nyilatkozat/
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