The Association of Language Testers in Europe
(ALTE)
certifies that:

igazolja, hogy az:

ECL Examination in Hungarian –
A2, B1, B2 and C1,
University of Pécs Foreign
Language Centre

ECL magyar nyelvvizsga – A2, B1,
B2 és C1,
Pécsi tudományegyetem – Idegen
nyelvi titkarsag

has successfully completed an ALTE
audit and the quality profile meets the
17 minimum standards.

sikeresen megfelelt az ALTE
auditáláson és a minőségi profil
teljesíti a 17 minimum standard
követelményét.

Date/Dátum: 2017 október 23
Valid for 5 years from the above date. After the expiry of the
5 years validity, please check the ALTE Q-mark framework
at: www.alte.org
Érvényes a fenti dátumtól számított 5 évig. Az 5 év
érvényesség letelte után kérjük, ellenőrizzék az ALTE Qjelzésű keretrendszerét a www.alte.org oldalon.

Signed/ Aláírva:

Dr Nick Saville
ALTE Secretary-General / főtitkár

Q239/231017

The ALTE quality management and audit system is based on monitoring
the required standards, while promoting continuous improvement. This
system draws on approaches to auditing adopted by other renowned
quality-focused organisations, like Evaluation and Accreditation of
Quality Language Services (Eaquals) or International Organization for
Standardization (ISO), and it concentrates exclusively on language
testing as a professional activity.

Az ALTE minőségellenőrzési és auditálási rendszere az elvárt
standardok ellenőrzésén alapul, miközben elősegíti a folyamatos
fejlődést. A rendszer más neves minőségközpontú szervezetek által
elfogadott auditálási rendszerekre támaszkodik, mint pl. a Minőségi
Nyelvi Szolgáltatások értékelése és akkreditálása ((Eaquals) vagy a
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), és kizárólag a
nyelvtudásmérésre mint szakmai tevékenységre koncentrál.

ALTE has developed minimum standards for establishing quality profiles
in ALTE members' examinations. The standards ensure fairness across
the entire examination process, from initial test development to final
presentation of results. For the list of the 17 ALTE minimum standards,
please visit the ALTE website at www.alte.org

Az ALTE minimum standardokat fejlesztett ki a tagok vizsgái
minőségi profiljainak meghatározásához. A standardok biztosítják a
pártatlanságot a teljes vizsgafolyamat során, a kezdeti
vizsgafejlesztéstől a vizsgaeredmények végső bemutatásáig. A 17
ALTE minimum standard listáját az ALTE honlapján találják meg
(www.alte.org).

A rigorous system of audit has been implemented by ALTE to verify that
ALTE members’ examinations meet the minimum standards.

Az ALTE szigorú auditálási rendszert vezetett be annak érdekében,
hogy igazolják, hogy minden tag vizsgái teljesítik a mimimum
standardok követelményeit.

The ALTE Q-mark is the quality indicator which ALTE members can use
to show that their examinations have passed the audit and meet all 17 of
ALTE’s minimum standards.

Az ALTE Q-jel a minőség jelzésére szolgál, amit az ALTE-tagok
használhatnak annak jelzésére, hogy a vizsgáik sikeresen
megfeleltek az auditáláson és az ALTE mind a 17 minimum
standard követelményét teljesítik.

