The Association of Language Testers in Europe
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certifies that:

igazoja, hogy:

University of Pécs
Foreign Language Centre

Pécsi tudományegyetem
Idegen nyelvi titkarsag

is a full member organisation of ALTE,
producing language tests of an official
language of the country where it is
established, and having undergone a
successful audit in at least one of these
tests.

az ALTE teljes jogú tagszervezete,
amely annak az országnak a hivatalos
nyelvén készít nyelvvizsgákat, ahol
megalapították, és sikeresen megfelelt
legalább az egyik ilyen vizsga
auditálásán.

Date/Dátum: 2018. szeptember 25.
Valid as long as the member organisation remains in
the list of full members on the ALTE website:
www.alte.org
Érvényes, amíg a tagszervezet az ALTE honlapján
(www.alte.org) található, a teljes jogú tagokat tartalmazó
listán szerepel.

Signed/ Aláírva:

Dr Nick Saville
ALTE Secretary-General / főtitkár

239/1018

ALTE is an association of language test providers who work together to
promote the fair and accurate assessment of linguistic ability across
Europe and beyond.

Az ALTE nyelvtudásmérő szervezetek szövetsége, akik együtt
dolgoznak annak érdekében, hogy elősegítsék a nyelvi képesség
pártatlan és pontos értékelését Európa-szerte és azon is túl

ALTE’s mission is to set standards, sustain diversity and maximise
impact:

Az ALTE missziója standardok felállítása, a változatosság fenntartása
és a hatás maximalizálása.

Setting Standards – ALTE has established a set of common standards
which cover all the stages of the language testing process. These
standards can be applied to exams of any language, and ensure the
quality of ALTE Members’ examinations.

A standardok felállítása – az ALTE olyan közös standardrendszert
hozott létre, amely a nyelvvizsgáztatási folyamat összes állomását
lefedi. Ezeket a standardokat bármely nyelv vizsgájára lehet
alkalmazni, és ezek biztosítják az ALTE-tagok vizsgáinak minőségét.

Sustaining Diversity – ALTE supports the learning, teaching and
assessment of a wide range of languages, and promotes the recognition
of qualifications in these languages across Europe.

A változatosság fenntartása – az ALTE támogatja a nyelvek széles
körének tanulását, tanítását és értékelését, és elősegíti az ezeken a
nyelveken szerzett képesítések Európa-szerte való elismerését.

Maximising Impact – ALTE helps maximise tests’ positive impact by
making the connections between policy, research and practice, between
language learning, teaching and assessment, and between experts in
different fields and parts of the world.

A hatás maximalizálása – az ALTE segíti a vizsgák pozitív hatásának
maximalizálását azáltal, hogy kapcsolatokat teremt az irányelvek, a
kutatás és a gyakorlat, épp úgy, mint a nyelvtanulás, nyelvtanítás és
értékelés, valamint a különböző szakterületek és világtájak szakértői
között.

ALTE Full Members are based in an EU/EEA country and produce
language tests in an official language of the country where the institution
is established. This includes both spoken and sign languages. ALTE
Member organisations have passed an ALTE audit of at least one of
their examinations. ALTE Full Members are also expected to attend
meetings and conferences regularly, and to contribute actively to the life
of the association.

Az ALTE teljes jogú tagjainak székhelye az Európai Unióban/Európai
Gazdasági Térségben található és annak az országnak a hivatalos
nyelvén készítenek nyelvvizsgákat, ahol az intézményt
megalapították. Ezek a vizsgák tartalmazzák mind a beszélt, mind
pedig a jelnyelveket. Az ALTE tagszervezetek sikeresen megfeleltek
legalább az egyik vizsgájuk auditálásán. Az ALTE tagszervezetektől
elvárják, hogy rendszeresen részt vegyenek az értekezleteken és
konferenciákon, és altívan hozzájáruljanak a szövetség életéhez.

