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Před zkouškou jsou všichni účastníci povinni vypnout své mobilní telefony nebo jiná
zařízení, která by mohla rušit průběh zkoušky.
Kvalifikační zkouška sestává z více částí – písemné testové části, tvorby instrukce (platí
pro stupeň 2 dle ČSN EN ISO 9712) a provedení praktické zkoušky. Jednotlivé části
zkoušky jsou odděleny předem stanovenou přestávkou.
Po obdržení testových otázek písemné části, či zadání úlohy v části praktické je účastník
zkoušky povinen si ověřit úplnost podkladů. V podkladech je nepřípustné škrtat ani
provádět si poznámky.
Účastník zkoušky smí k provádění poznámek použít pouze papíry vydané zkušebním
komisařem.
Veškeré podklady ke zkoušce (zadání, vypracování testu nebo úloh, volné papíry) musí
účastník zkoušky odevzdat nejdéle na konci lhůty stanovené zkoušejícím. Jestliže
uchazeč neodevzdá vypracování dané části zkoušky včas, potom je prohlášena zkouška
za neplatnou
Nejpozději před odevzdáním vyplněné zkoušky musí uchazeč vyplnit požadované údaje o
zkoušce. Každá zkušební testová otázka je očíslována a opatřena vícenásobnými
odpověďmi typu a, b, c, d, vždy jen jedna odpověď je úplná a správná. Odpovědi se
vyznačí křížkem do tabulky "Písemného testu" k odpovídajícímu číslu otázky vyznačte
křížkem správnou odpověď. K vyplnění se použije propisovací tužku, fix nebo pero.
Vyplnění testu se nesmí provést červenou barvu.
Chce-li změnit zkoušený odpověď v testech, škrtne v rastru celý sloupec odpovídajícího
čísla otázky. V tabulce „Oprava chybně zaškrtnutých odpovědí“ označí číslo otázky a
správnou odpověď.
Pokud během zpracovávání testů musí opustit své místo, oznámí tuto skutečnost
zkoušejícímu. V případě jeho souhlasu mu odevzdá veškeré podklady, které si opět
vyzvednete při návratu na své místo.
K vypracování libovolné části zkoušky může uchazeč jako pomocný prostředek použít
pouze ty prostředky, které jsou uvedeny v zadání. V případě nutnosti, o použití jiných
pomocných prostředků rozhoduje zkoušející. V případě, že použije nepovolených
prostředků, nebo získá-li informace od ostatních uchazečů, či tyto informace poskytne, je
povinen zkoušející uchazeče od zkoušky odvolat pro neetické chování.
Pro úspěšné absolvování zkoušky musí uchazeč dosáhnout hodnocení minimálně 70 % v
každé z částí zkoušky a kromě toho dosáhnout minimálně 70 % pro každý zkoušený
vzorek a použitou metodu NDT.
Výsledek zkoušky bude uchazeči sdělen ústně nebo písemně, nejdéle do 30-ti dnů.
Pokud byl uchazeč vyloučen z důvodu neetického chování, může zkoušku opakovat
nejdříve za 12 měsíců ode dne vyloučení. Uchazeč, který nedosáhl požadované úrovně
hodnocení v jakékoliv části zkoušky, může maximálně dvakrát opakovat neúspěšnou část
(části) ne dříve nežli za 1 měsíc, ale nejpozději do 12 měsíců od neúspěšné původní
zkoušky. Uchazeč, který neuspěl u opakované zkoušky a nadále chce získat certifikát,
musí požádat COP o možnost složit zkoušku jako pro nového uchazeče.
Po podání žádosti o certifikaci u COP, zaplacení stanovených poplatků a splnění ostatních
náležitostí, bude vydán certifikát způsobilosti pracovníka NDT v příslušné metodě a
sektoru.
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Průběh zkoušky:
∂

∂

∂

Všeobecná zkouška: Všeobecná zkouška se skládá písemně formou testu složeného
ze třiceti otázek se čtyřmi možnými odpověďmi, z nichž vždy jen jedna je správná.
Obsahuje otázky ze znalostí základních principů dané NDT metody a aplikací platných v
době zkoušky. Čas na vypracování testu je maximálně 2 minuty / otázku, tedy celkem 60
minut.
Specifická zkouška: Specifická zkouška se skládá písemně formou testu složeného z
dvaceti otázek vybraných ze souboru otázek COP nebo pověřeného kvalifikačního
orgánu zaměřených na příslušný sektor (sektory). Pokud specifická zkouška zahrnuje
dva nebo několik sektorů, je počet otázek třicet rovnoměrně rozložených mezi
průmyslové nebo výrobkové sektory. Obsahuje otázky na znalostí specifické oblasti
daného sektoru, souvisejících norem, předpisů a specifikací. Čas na vypracování testu je
maximálně 3 minuty / otázku, tedy pro jeden sektor celkem 60 minut, pro více sektorů 90
minut.
Praktická zkouška: Praktickou zkoušku provádí uchazeč na minimálně dvou vzorcích.
Čas na praktickou zkoušku je dvě hodiny pro jeden vzorek. Čas na vypracování instrukce
pro stupeň 2 je maximálně jedna hodina.

Datum a podpis účastníka zkoušky: …………………………………………………………………..
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