Fehérgyarmati Deák Ferenc
Gimnázium és Kollégium

JELENTKEZÉSI LAP
A VIZSGAHELYRE KÉRJÜK ELJUTTATNI!

4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő u. 3.
E-mail: dexam@dfg.sulinet.hu
Telefon: (44) 510-055
Honlap: www.dfg.sulinet.hu

Személyes adatok
Kérjük az alábbi adatokat az útlevél vagy személyi igazolvány alapján kitölteni. A vizsgabizonyítvány az itt megadott adatok alapján kerül kiállításra.

Vezetéknév: ......................................................... Utónév:...................................................................
Anyja leánykori neve: ...............................................................

Neme: férfi



nő



Születési hely és idő:............................................... , ........................ év .................... hó ................ nap
Személyi igazolvány/útlevél száma ..............................
Foglalkozás:

 / egyetemi/főiskolai hallgató  / a Debreceni Egyetem ………… karának
 / dolgozó  / egyéb: …………………………………………

középiskolai tanuló
hallgatója

Vizsgaadatok
Vizsgahely: Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium

 . január – február  / április – május  / október – november 
Típus: komplex  / szóbeli  / írásbeli 
Kérjük fogyatékkal élő vagy krónikus betegségben

Vizsgaidőszak: 20

Szint:
alapfok

B1

középfok

B2

felsőfok

szenvedő vizsgázóinkat, jelezzék speciális igényeiket:

Modul:

C1

–

........................................................................

reál




humán



reál



humán

........................................................................
........................................................................

Amennyiben lehetséges, a beszédkészség vizsgát az alábbi vizsgázóval szeretném letenni:
……………………………………………………………………….. (név) ……………………………………… (személyi igazolvány/útlevél száma)
Amennyiben lehetséges, egy napon szeretném letenni a vizsgámat

.

Értesítési cím

    irányítószám ....................................................

település .......................................... ország

.......................................................................... utca/tér ............................ házszám, em., ajtó
Telefonszám:  
.............................

--

A vizsga időpontjáról, helyéről és az eredményemről
A vizsgabizonyítványt

E-mail:

elektronikusan

személyesen veszem át a vizsga helyén

 /

 /

postai úton kérek értesítést

kérem postázni

.

.

Nyilatkozat
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 a DExam Vizsgaközpont Vizsgaszabályzatát és Adatvédelmi tájékoztatóját
elolvastam és tudomásul vettem.
Beleegyezem, hogy a szóbeli vizsga beszédkészség vizsgarészéről hangfelvétel készüljön: IGEN
Tudomásul veszem, hogy NEM válasz esetén a beszédkészség vizsgám nem értékeltethető újra.



NEM



....................................................
a vizsgázó aláírása

Tudnivalók
Jelentkezés
1. DExam vizsgára jelentkezni a megfelelő Jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetésével lehet.
A vizsgadíj befizetési határideje megegyezik a jelentkezési határidővel.
2. A vizsgadíj befizethető
a.

készpénz-átutalási csekken, amely beszerezhető a
vizsgahelyek ügyfélszolgálatán;

b.

Kérjük, ide ragassza

banki átutalással a Debreceni Egyetem számlaszámára:

a vizsgadíj befizetését igazoló

10034002-00282871.
Kérjük, hogy átutaláskor a közlemény rovatban feltétlenül

eredeti csekkszelvényt.

tüntessék fel nevüket és a befizetés célját:
„DExam Vizsgaközpont vizsgadíj”.
3. Az eredeti csekkszelvényt / a banki átutalás igazolását kérjük,
szíveskedjenek eljuttatni a Jelentkezési lapon feltűntetett
vizsgahelyre.

Vizsgaértesítő
A vizsga pontos helyéről és idejéről a vizsga napja előtt 10 nappal a Vizsgaközpont és vizsgahelyei értesítést
küldenek.
Eredményközlés
A vizsga eredménye a vizsga időpontját követően 30 napon belül elektronikusan a DExam Vizsgaközpont
honlapjáról – www.dexam.hu – kérdezhető le. Az elektronikus eredményhirdetést követően postázzuk az
eredményét annak a vizsgázónak, aki azt a DExam Vizsgaközpontnak küldött postai levélben vagy e-mailben
kérte. Telefonon vizsgaeredményt a Vizsgaközpont nem közöl.
Megtekintés
Az írásban teljesített vizsgafeladatok megtekintése a DExam Vizsgaközpontban történik (4032 Debrecen,
Komlóssy

u.

56.),

előzetes

időpont-egyeztetés

után.

A

vizsgázó

kézzel

jegyzeteket

készíthet

saját

feladatmegoldásairól, de a megtekintés során semmilyen technikai eszközt nem vehet igénybe.
Felülvizsgálat
Az eredmény közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére,
jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással.

Minden további információ megtalálható a DExam Vizsgaszabályzatban:
http://dexam.unideb.hu/nyomtatvanyok/DExam_vizsgaszabalyzat_hu.pdf

