ECL Nyelvvizsgával kapcsolatos rövid tájékoztató

ECL ANGOL ÉS NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA
FELKÉSZÍTÕ TRÉNING!
A tréning díja: 6000 Ft/5 tanóra
(felkészítõ anyaggal együtt)
(min. 8 fõ esetén)
Jelentkezés az aktuális vizsga elõtt 3 héttel!

ECL nyári ügyelet
ecl@igyk.pte.hu
kedvesa@igyk.pte.hu
Telefon: 06-30-402-1137

Jelentkezés és további információ:
Müller János
PTE IGYK A épület, 114/A iroda
E-mail: ecl@igyk.pte.hu , mullerj@igyk.pte.hu
Telefon: 74/528-300/1128-as mellék
Jelentkezési lap
Online felkészítõ anyagok
ECL Vizsgafelkészítõk (nyelvkonyvbolt.hu)

ECL Nyelvvizsgával kapcsolatos rövid tájékoztató

A nyelvvizsgák költségeinek (vizsgaanyagok, bizonyítványok nyomtatása, szállítás,
irodaszerek ára, postaköltség stb.) emelkedése miatt a 2011. októberi vizsgaidõszaktól
kezdõdõen az ECL vizsgadíj az akkreditált nyelvek esetében teljes vizsga esetén 25.000.-Ftra, csak írásbeli vagy csak szóbeli vizsga esetén 15.000.-Ft-ra módosul. A nem akkreditált
nyelvek esetében a vizsgadíj változatlan (22.000.-Ft, ill. 13.200.-Ft)

FONTOS!
2008. decembertõl új rendszerben mûködik az ECL nyelvvizsgáztatás, melynek részleteit
ld. Vizsgaszabályzatunkban.
Vizsganyelvek a szekszárdi nyelvvizsgahelyen: angol és német nyelv
Vizsgák idõpontjainak megtekintése: http://www.ecl.hu/ Vizsgaidõpontok
Adminisztrációs fogadóóra:
Az alábbi idõpontokban lehetséges telefonon vagy személyesen intézkedni, érdeklõdni és
kérdéseket feltenni a nyelvvizsgával kapcsolatban:

Csütörtök 13-15 óraPéntek 9-12 óraHa csak jelentkezési lapra és csekkre lenne szüksége, az A
épület portáján is beszerezhetõ ez a két dokumentum.
Jelentkezés menete:
1. Online jelentkezés: (a vizsgázó jelentkezteti saját magát az interneten keresztül)
http://www.ecl.hu/ Jelentkezés / Vizsgaidõszak, Vizsgaország, Vizsganyelv, Vizsgaszint /
(HU-036103 PTE Illyés Gyula Kar)
2. Helyszínen történõ jelentkezés:
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. PTE Illyés Gyula Kar
Vizsgadíj összege:
Elérési út: http://www.ecl.hu/ Nyelvvizsga információk / Vizsgadíj
Megszûnt a részvizsga ismétlési lehetõség, helyette komplex (írásbeli+szóbeli), írásbeli
(olvasott szöveg megértése + írásbeli kommunikáció) és szóbeli (hallás utáni értés +
szóbeli kommunikáció) vizsga tehetõ.
Vizsgadíj befizetése:
Átutalással:
a 10024003-00282716-00000000 számlaszámra, közlemény rovatban kérjük feltüntetni a
150057-530-101 témaszámot, a vizsgázó nevét és az ?ECL nyelvvizsgadíj? szöveget. Ez
esetben az átutalásról kapott bizonylat másolatát e-mailben az ecl@igyk.pte.hu címre,
vagy faxon a 74/528-301-es faxszámra Müller János nevére kérjük elküldeni.
Készpénzes befizetés:
A nyelvvizsgahelyen, (cím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. PTE Illyés Gyula Kar) Müller
János ECL koordinátortól kapott nyelvvizsgacsekkel, aminek postai befizetése után, az
eredeti példány visszajuttatása szükséges. Célszerû, ha a vizsgázó egy másolatot készít
magának a csekk feladóvevényérõl, ezt majd a vizsgára is hozza magával.

ECL VizsgaszabályokA 2012. júniusi vizsgaidõszaktól kezdõdõen a vizsgázónak minden
vizsganyelvbõl, minden vizsgaszinten lehetõsége van az írásbeli kommunikáció
(fogalmazás) vizsgarészben egynyelvû és kétnyelvû nyomtatott szótár használatára.

