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Koordinator jezikovne skupine (ime in naslov): 

 

Datum:   

Dragi _____,  

hvala, da ste privolili v ocenjevanje priloženega pisnega izpita, ki je del izpita CTA.   

Kandidatova referenca: ___________________ 

o Vaša ocena naj temelji na priloženih smernicah in ocenjevalnih lestvicah za ocenjevanje 

pisnega izpita, ki so priložene temu pismu. Skopirane so iz Eatinega izobraževalnega in 

izpitnega priročnika.  

o Ko dokončate ocenjevanje, me, preden napišete poročilo, seznanite s svojo odločitvijo, ali je 

izpit sprejet ali odložen.  

o Vaša ocena mora biti datirana in mora vsebovati jasno izjavo o tem, ali je izpit sprejet ali se 

odloži. Poleg tega mora vsebovati skupno oceno in ocene za vsak del izpita posebej (A–D). 

o Če se je kandidat odločil za postopek anonimnega ocenjevanja, napišite svojo oceno na 

neoznačen papir in ga ne podpišite. Opremite ga s kandidatovo referečno oznako in ga vrnite 

na moj naslov. 

o Če se je kandidat odločil za odprto (ne anonimno) ocenjevanje, napišite svojo oceno na 

personaliziran dopisni papir in se podpišite. Oceno opremite s kandidatovo referenco in mi jo 

pošljite. Ko bom prejel vašo oceno, vam bom sporočil ime kandidata. 

o Na pisni izpit ne pišite nikakršnih opomb. 

o Po končanem delu mi v dogovorjenem roku oziroma ne pozneje kot mesec dni od datuma tega 

pisma pošljite svojo oceno po elektronski pošti (ena pdf-kopija), ali po navadni pošti (dve 

kopiji). 

o Prosim, izpolnite in mi pošljite priloženi obrazec  plačilnega zahtevka, da vam lahko 

nakažemo plačilo. 

o Pisnega izpita ne vračajte, temveč ga uničite oziroma zbrišite v šestih mesecih od datuma vaše 

ocene. 

Če je to vaš prvi CTA izpit, ki ga ocenjujete,  bodite pozorni na obveznost, da morate biti 

supervizirani pri izkušenem TSTA. Organizacija tega dogovora je vaša obveznost, namen pa je 

omogočiti podporo vam ob vašem prvem ocenjevanju ter zavarovati kandidate in izpitni sistem. 

Spoštujem vaš vloženi čas in energijo.  

Z lepimi pozdravi, 

koordinator jezikovne skupine 


