Jelentkezési lap
A vizsgabizonyítvány a jelentkezési lapon megadott adatok alapján kerül kiállításra!
Név:
Születési név:
Értesítési cím:

irsz.

város
út/utca

hsz.

lh/ajtó

Telefonszám(ok):

@

E-mail cím:
Szül. hely, idő:

,

év

hó

nap

Anyja neve:

Kérjük, jelölje meg melyik vizsgára jelentkezik:
Angol nyelvű

Német nyelvű

Euroexam általános (egynyelvű)

Euroexam általános (kétnyelvű)

EuroPro üzleti (egynyelvű)

EuroPro üzleti (kétnyelvű)

Euroexam általános (egynyelvű)

Euroexam általános (kétnyelvű)

Kérjük, jelölje meg melyik szintre és típusra jelentkezik:
B1 - Alapszint

B2 - Középszint

C1 - Felsőszint

írásbeli

szóbeli

komplex (írásbeli + szóbeli)

Euroexam Academic C1 (angol nyelvű)

írásbeli

szóbeli

komplex (írásbeli + szóbeli)

A Euroexam Academic az Oktatási Hivatal által elfogadott nemzetközi nyelvvizsga, melyet Magyarországpn akkreditált C1-es szintű vizsgaként ismernek el
egységesen. A sikeres vizsgázók az angol nyelvű nemzetközi bizonyítvány mellett a magyar nyelvű okiratot is automatikusan megkapják.

A vizsga időpontja:

év

hó

nap

Van-e rokona, ismerőse a Vizsgaközpont munkatársai között? Ha igen, kérjük adja meg itt a részleteket!

Szóbeli partner

Mivel a szóbeli vizsga párosával történik, Ön megadhatja egy vizsgázó társa nevét, akivel együtt kíván a szóbelin részt venni. Ezt a kérést kizárólag akkor
tudjuk teljesíteni, ha kölcsönösen egymást jelölik párjuknak és jelentkezési lapjukat egyszerre és ugyanazon Vizsgahelyre nyújtják be. A regisztráció után
érkezett kívánságokat nem tudjuk figyelembe venni! A választott vizsgázó neve:

Vizsgahely

Ezen vizsgalapot az Euroexam bármely vizsgapartnerénél leadhatja, mellyel egyúttal Vizsgahelyet is választ. Fontos azonban, hogy a Vizsgahely (a vizsga
szervezője) nem feltétlen egyezik meg a vizsga helyszínével. Az erre vonatkozó információkat (épület, terem, időpont, stb.) a vizsga előtt egy héttel lehet
megnézni a honlapunkon: http://euroexam.org/jelentkezem/vizsgabeosztas-megtekintese
Vizsgapartnereink listáját szintén honlapunkon találja: www.euroexam.org/vizsgahelyek

Vizsgaszabályzat elfogadása

Kijelentem, hogy a jelentkezési lapon megadott adataim valósak és hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat,
vizsgateljesítményeimet valamint eredményeimet a vizsgaközpont nyilvántartás céljából - a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok
betartásával - kezelje és a szükséges adatokat a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ részére továbbítsa. Kijelentem továbbá, hogy az Euroexam
Vizsgaközpont Vizsgaszabályzatát elolvastam és tudomásul vettem. Beleegyezem abba, hogy a vizsgáztatás a Vizsgaszabályzatban, valamint személyes
adataim kezelése az Euroexam Vizsgaközpont Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint történjen.

dátum

aláírás

