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Ankara Merkez Akademi Pegem sınavlarının Türkiye şubesi bu sınav takvimini karşılamamaktadır. KPSS GENEL DENEME SINAVLARIMIZ İçİn GENEL KURALLAR 1 - Deneme sınavı 2 hafta süreyle uygulanır. 1-1200 yaş arası öğrenciler 1. 1201 ve daha sonra 1201 numaralı öğrenciler 2. 1. Haftada sınava girmeye
hak kazanan ancak çeşitli nedenlerle sınava giremeyen öğrenciler, 2. Duruşma günü harici kayıt alınmadı. Deneme takviminde belirtilen tarihten en geç 2 gün önce kuruma gelmeniz ve kayıt olmanız gerekmektedir. Takvimimizde sadece sınavlara giren öğrenciler 2. 2 - Sınav giriş sınav kartınızı kurumdan (muhasebe
birimi) alabilirsiniz. (Sınav giriş kartı bize ÜCRETSİz tarafından verilir, ancak kayıp durumunda ikinci kez ödenir.) 3 - Sınavı geçerken DENEME SINAV Gİrİş KARTI VE T.C. T.C. Kimlik BELGESI olmalıdır. Kimlik kartı olmayan adaylar sınavı geçemezler. 4 - Kurum tarafından belirlenen gün (Pazartesi ve Cuma) ile sınava
girebilirsiniz. Bir isim yazdırmak zorunda değilsiniz. (Örneğin, gkgy alacak - eb ve sınavları unutun. 5 - Sınav günü kuruma vardığınızda, bina girişindeki sınav salonlarının bilgileri size bildirilecektir. (Saat 10.15'te yapılacak kg sınavından sonra katlardaki kurullarımızdan saat 14.30'da hangi eğitim bilimleri sınıflarının
uygulanacağını öğrenebilirsiniz.) 6 - Adayların belirtilen sınav saatinden 10 dakika önce sınav salonunda bulunmalarını öneririz. 7 - SıNAV BAŞLADıKTAN 15 DAKIKA SONRA DEĞIL. 8 - Sınav başladıktan sonra herhangi bir nedenle sınav salonundan ayrılırsanız sınavınız iptal edilecektir. 9 - Sınav salonlarında su hariç
yiyecek ve içecek yemek kesinlikle yasaktır. 10 - Sınava giren tüm adayların sınav sırasında telefonlarını kapatmaları gerekmektedir. Telefonunuz çalarsa, sınavınız geçersiz olacaktır. 11 - Sınavlarımız herkes için aynı anda başlar ve aynı anda sona erer. (Sınava 10 dakika geç girmek tamamlanma süresini değiştirmez.)
12 - Sınav sonunda kitapçıkların kararları tarafımızdan size iletilecek ve testler sizinle kalacaktır. (Web sitesinde ki TC kimlik numarası ile sonucu pegemkpss.net öğrenebilirsiniz.) 13- Testler kurumumuzca belirlenen tarihe kadar verilmez. (Deney yapacağınız haftadaki tüm oturumlar bittikten sonra giremediğiniz bir
deneme alabilirsiniz.) 14- Deneme sınavında başarısız olan adaylar, bir sonraki deneme başlamadan önce kurumdan bir kompozisyon kitapçığı alabilirler. Testler 15 günden fazla süreyle yapılamaz. (Lütfen yapmadığınız bir teste bakın 15 gün.) 15- 15- DENEME SINAVI BELIRTILEN GÜN VE SAATLER DISINDA
UYGULANMAZ. 16- Sınava katılan stajyer ve harici adaylar yukarıdaki kuralları kabul ve kabul eder. 15 DGS PEGEM Türkiye genel testleri - DGS Türkiye genel sınav takvimi 10 farklı yayın için Genel KURALLAR DGS Türkİye-GENEL DENEME SINAVLARI 1-DGS deneme sınavları takvimde belirtilen gün ve saatlerde
yapılmaktadır. (Sadece Pazartesi günleri 30 Haziran'a kadar.) 2- Kayıt yaptırmayan öğrenciler sınava girebiliyor. Kuruma gelip yargılanmak zorundalar. 3- Sınav sınavlarını geçebilmek için muhasebe bölümünden SINAV Gİrİş KARTI almanız gerekmektedir. Sınav giriş kartınızı kaybederseniz, ikinci kez alırsanız kart
ödenir. 4- Sınava girerken mutlaka TC Kimlik ve SINAV Gİrİş KARTI almalısınız. 5- Sınava 15 dakikadan fazla geç kalamazsanız sınava giremeyeceksiniz. 6-Sınav sırasında telefonlarınızın kapalı olması gerekmektedir. Telefonunuz çalarsa, sınavınız iptal edilir. 7- Sınava 10 dakika geç girerseniz sınav tamamlanma
süresini değiştirmez. Sınav herkes için aynı anda tamamlanacaktır. 8-Sınav bittiğinde cevap anahtarı bizim tarafından size verilecek ve sınav kitapçıklarını saklarsınız. 9- Sınav süresi içinde herhangi bir nedenle sınav salonundan ayrılırsanız, sınavınız geçersiz olacaktır. 10- Sınav süresince sınav salonunda su dışında
yiyecek ve içeceklerin tüketmesi yasaktır. 11-testler ajansımız tarafından belirlenen son tarihlere kadar verilmez. Deneme sınavında başarısız olan on iki aday, bir sonraki deneme başlamadan önce kurumda bir kompozisyon kitapçığı alabilirler. Testler 15 günden fazla süreyle yapılamaz. 13- KURUM TARAFINDAN
BELIRLENEN GÜN VE SAATLER Dışında DENEME SINAVI UYGULANMAZ. 14- Sınava katılan hem stajyerlerimiz hem de dışarıdan gelen adaylar yukarıdaki kuralları kabul ve kabul edeceklerdir. Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 6 ISBN / BARKOD:9786052418635Publican / Marka:Kar:24,00 TL Puan:36
PuanBasim Tarih:20 20 20 20Pages:TrialBook Boyut:19x27Total Satılan:23789 Adet Kargo İndirimi: Ücretsiz KARGO 100 $ ÜzerindeBaşarısız Teslimat Süresi: 24 saat içinde bu kitaba bağlantı için web sayfanıza aşağıdaki html kodu koyabilirsiniz; 9658126/wi:85/wh:true alt'www.kitapyurdu.com'dan sat'n al border' 0'gt;
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