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Informácie pre záujemcov o vykonanie skúšky
Všeobecné informácie
Skúška je rozdelená na 2 časti – písomnú a ústnu. Ak prejdete oboma časťami, získate
certifikát s registračným číslom. Vaše kontaktné detaily a informácie budú nahraté do
príslušnej databázy VDA QMC v Berlíne.
Skúška začína podľa prideleného časového slotu.
Do každého formulára na skúške napíšte svoje meno a priezvisko.
Mobilné telefóny a iné technické zariadenia, prosím, nechajte vypnuté počas celého trvania
skúšky.
Všetky materiály na písomnú a ústnu skúšku sú duševným vlastníctvom VDA QMC a sú
chránené copyrightom. Po vykonaní skúšky musíte všetky materiály vrátiť skúšajúcim.

Detaily o písomnej časti skúšky
Počas písomnej časti skúšky nie sú dovolené žiadne pomôcky alebo poznámky.
Účelom písomnej skúšky je stanoviť základnú úroveň vedomostí kandidáta. Na 40 otázok máte
počas skúšky čas v trvaní 60 minút.
Skúška pozostáva z písomného testu s otázkami s viacerými možnosťami. Ku každej otázke
máte na výber 4 odpovede s 1 správnou odpoveďou. Je to jednoduché cvičenie s výberom z
viacerých možností.
Písomnú časť ste zložili, ak máte aspoň 70% (min. 28 otázok) otázok správne. Nezáleží na
tom, ktoré otázky máte správne.
Kandidáti, ktorí majú menej ako 70% otázok správne v písomnom teste, môžu test zopakovať
opäť v novom termíne, ktorý Vám poskytne národný partner.

Detaily o ústnej časti skúšky
Účelom ústnej skúšky je stanoviť, či kandidát na skúšku pochopil informácie, ktoré boli
prezentované na školení.
Počas ústnej skúšky skúšajúci pozorujú a vykonávajú štruktúrované hodnotenie výkonu
kandidáta a jeho správania.
Ústna skúška pozostáva z 30 – minútovej prípravy a samotného interview, ktoré trvá cca 20
minút.
Všetky tlačené materiály, ktoré ste získali počas školenia VDA, ktoré ste absolvovali, môžete
počas prípravy na skúšku používať, vrátane publikácie VDA.
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Časy čakania a trvania skúšky
Napriek detailnému plánovaniu častí skúšky sa môže stať, že dôjde k časovému posunu
niektorých kandidátov. Snažíme sa, aby boli čakacie doby čo najkratšie a aby bol čas
dodržaný.

Výsledky skúšky a vydanie certifikátov

Výsledky skúšky sa dozviete hneď po skúške, povedia Vám ich školitelia.
Karty audítorov sa od 1.10.2021 nevydávajú, úspešný účastník obdrží elektronický certifikát
s registračným číslom audítora a termínom platnosti 3 roky.

Opakovanie skúšky
Ak potrebujte ísť opätovne na skúšku, musíte zaplatiť opätovne celý poplatok za skúšku.
Znížený poplatok platí iba kandidát, ktorý prešiel len časťou skúšky - buď písomnou alebo
ústnou časťou skúšky. Aktuálne termíny školení a skúšok sú zverejnené na webovej stránke
www.ssk.sk. Prosím, ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte Slovenskú spoločnosť pre kvalitu
(trainings@ssk.sk) alebo oddelenie vzdelávania a profesionálneho rozvoja VDA QMC.
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