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Spoštovane kandidatke in kandidati!!
Izpit za pridobitev EBC*L spričevala in ocenjevanje mora potekati po pravilih, ki jih
določa mednarodni center za poslovne kompetence in evropski kuratorij za Evropsko
spričevalo poslovnih kompetenc. Ta pravila temeljijo na sledečih načelih:


transparentnost postopka



objektivno ocenjevanje

Spodaj navedene vsebine so nujne za doseganje zgornjih kriterijev in vam
omogočajo ustrezno pripravo na izpit.
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1. Smernice in pravila izpita


Izpit traja največ 2 uri. Izpitni center mora pričetek in konec pisanja izpita
točno določiti. Kandidati, ki zamudijo na izpit imajo temu primerno manj časa
za odgovarjanje na vprašanja.



Kandidati morajo dokazati svojo identiteto z osebnim dokumentom s fotografijo



Vsak kandidat mora imeti na razpolago dovolj prostora (po pravilu; vsak
kandidat svojo mizo, najmanj 1,5 m razdalje med kandidati.



Izpitne pole se v zapečateni kuverti predajo nadzorniku, ki jo odpre pred
začetkom izpita. Če bi bila kuverta z izpitnimi polami že odprta, mora kandidat
od nadzornika zahtevati izpitno polo iz zapečatene kuverte.



Kandidati zapisujejo odgovore lastnoročno. Dodatni papir dobijo kandidati na
izpitu.



Na mizi je lahko izključno izpitna pola, pisalo in žepni računalnik (brez možnosti
programiranja dodatnih funkcij).



Uporaba svinčnikov, brisalcev črnila in belila ni dovoljena.



Mobilni telefoni morajo biti izklopljeni in se ne smejo uporabljati kot žepni
računalniki.



Pomoč tretje osebe ni dovoljena in se kaznuje z odvzemom izpitne pole vsem
udeležencem v pogovoru.
(Opomba: Na izpitu bo več različic izpitnih pol)



Kandidati ne smejo med izpitom iz izpitne sobe odnesti niti izpitnih pol niti
ostalih zapiskov, ki so bili narejeni v času izpita.

Bodite prosim pozorni da se neupoštevanje zgoraj navedenih pravil – le-te bodo
preverjali tudi zunanji revizorji – kaznuje z odvzemom izpita, ki se ga ne oceni. Pri
težjih kršitvah se lahko prepove ponovno opravljanje izpita.
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2. Ocenjevanje izpita
Ocenjevanje izpita poteka na predstavništvu po pravilih, zapisanih pod točko 5.
Kandidati bodo o rezultatih izpita obveščeni najkasneje v 10 delovnih dneh po
opravljanju izpita.
Načeloma je v izpitu:
•
•
•

16 teoretičnih vprašanj (po 4 točke)
4 vprašanja razumevanja (po 6 točk)
1 analiza primera (po 12 točk)

Dosežete lahko največ 100 točk. Izpit se oceni kot „opravljeno“ (najmanj 75 točk) ali
„neopravljeno“ (manj kot 75 točk). Številčne ocene ali število točk ter drugi dodatki
se ne dodeljujejo.

3. Podeljevanje spričevala
EBC*L spričevalo podeljuje International Centre of EBC*L na Dunaju. Spričevala so
podpisana od. Dr. Dr. Gerharda E. Ortnerja univ. prof, predsednika Kuratorija za
Evropsko spričevalo poslovnih kompetenc. Spričevala bodo izdelana in posredovana
najkasneje v 6 tednih po opravljenem izpitu.

4. Vpogled v izpit
Kandidati, ki izpita niso uspešno opravili, lahko napišejo pisno zahtevo za vpogled v
izpit. Prikaže se število točk, ki so jih dosegli pri posameznih sklopih.
Vpogled v izpit bo odobren le tistim kandidatom, ki izpita niso opravili. Vpogled
poteka na sedežu predstavništva.
Zgoraj navedena storitev se zaračunava po aktualnem pravilniku o pristojbinah in
ostalih plačilih.
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5. Kriteriji ocenjevanja
Pri teoretičnih vprašanjih mora kandidat znati definirati izraze navedene v katalogu
učnih ciljev, jih znati razložiti in navesti formulo za izračun.
Pri vprašanju razumevanja in pri analizi primera je pomembno, da se kandidat
snovi ni naučil na pamet, ampak jo tudi razume in zna uporabljati v praksi ter zna
navesti konkretne primere iz prakse.
Primer vprašanja razumevanja:
Trgovina s športno opremo je prikazala negativni letni rezultat v višini -100.000
evrov. Rezultat poslovanja pa znaša +20.000 evrov.
•

Kako ocenjujete osnovno poslovanje podjetja?

•

Navedite 2 možna razloga, ki bi lahko povzročila negativni letni rezultat.

Kako natančno mora biti podan odgovor na vprašanje?
Primer: Pri izrazu „denarni tok“ ni potrebno poznati vseh možnih načinov
izračunavanja, niti stopenj, ampak je potrebno razumeti osnovni pomen denarnega
toka:
•

Zakaj je sploh pomemben kazalnik „denarni tok“?

•

Kaj nam pove?

•

Kako se izračuna denarni tok z osnovno formulo (praktično
formulo)?

•

Zakaj zunanji analitiki zelo pogosto uporabljajo kazalnik denarnega
toka za ocenjevanje nekega podjetja?

Opomba:
•

Pri računanju je ob pravilnem rezultatu pomemben tudi postopek
računanja.

•

Vprašanja, kjer se zahteva samo formula ali pa je odgovor z
iztočnicami podan dovolj natančno, ni potrebno dodatne razlage.
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Iz primerov izpitnih pol in primerov rešitev, ki jih imajo izpitni centri, je
razvidno kako natančno mora biti podan določen odgovor.
Zvezek z rešitvami in certificirano učno gradivo
Kuratorij za Evropsko spričevalo poslovnih kompetenc podeljuje certifikate tudi za
učno gradivo. Priporočamo vam, da ga uporabite pri pripravi na izpit.
Podrobnejše informacije o zvezku z rešitvami in certificiranem učnem gradivu
najdete na spletni strani www.ebcl.si.

6. Veliko uspeha
Čestitamo vam, da ste se odločili pristopiti k EBC*L izpitu in vam želimo veliko
uspeha pri izpitu.
Predstavništvo Slovenija
Z EBC*L boste lahko dokazali, da ste pridobili znanje iz poslovne ekonomike:


Uspeh pri učenju dokazljiv z mednarodnim spričevalom
Pridobitelji Evropskega spričevala poslovnih kompetenc lahko svoje znanje iz
poslovne ekonomike na trgu dela verodostojno dokažejo.



Znanje
iz
poslovne
ekonomike
na
delovnem
mestu
Tudi neekonomisti znajo pri projektih bolje argumentirati in so sposobni
sodelovati v pogovorih iz področja poslovne ekonomike.



Osvežitev
znanja
iz
področja
poslovne
ekonomike
Vseživljenjsko učenje – tudi na področju poslovne ekonomike. Znanje iz
poslovne ekonomike boste obnovili.



Več
možnosti
zaposlitve
Osebam, ki želijo napredovati ali se ponovno vključiti na trg dela se poveča
možnost pri doseganju njihovega cilja.

