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Zgłoszenia na egzamin do Betacom PEARSON VUE AUTHORIZED TEST CENTER:  

Rezerwację terminu można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16 drogą 
telefoniczną lub mailową. 

 zgłoszenie i rejestracja na egzamin dokonana jest na podstawie wypełnionej karty 
zgłoszeniowej (pobierz pdf)  

 po przesłaniu zgłoszenia mailem lub faksem, otrzymają Państwo potwierdzenie 
egzaminu od Administratora.   

 Na egzamin można zgłosić się za pośrednictwem Betacom SA wyłącznie na podstawie 
karty zgłoszeniowej lub przez stronę Pearson VUE.  

W przypadku osób zapisujących się bezpośrednio na egzaminy przez stronę Pearson VUE 
(www.pearsonvue.com), prosimy o kontakt z Centrum Egzaminacyjnym Pearson VUE  w Betacom 
w celu potwierdzenia dostępnych terminów egzaminów. System Pearson VUE nie powiadamia 
swoich Centrów Egzaminacyjnych o zamówionych egzaminach online i może się zdarzyć, że nie 
będziemy mogli zrealizować danego egzaminu w wybranym przez Państwa terminie. 

 

Zmiana terminu egzaminu 

 Termin egzaminu można zmienić najpóźniej na 2 dni robocze przed zarejestrowanym 
terminem. Pracownicy Centrum Egzaminacyjnego skontaktują się w celu potwierdzenia 
zmiany terminu egzaminu.  

 Jeżeli rezygnacja z egzaminu nastąpi w późniejszym terminie uczestnik nie otrzyma 
zwrotu poniesionych kosztów. 

Betacom SA zastrzega sobie prawo przesunięcia lub odwołania sesji testowej w przypadku 
działania siły wyższej. 

 

Przebieg egzaminu 

Przed rozpoczęciem sesji osoba przystępująca do egzaminu powinna zapoznać się z 
wymaganiami i regulaminem Centrum Egzaminacyjnego Pearson VUE, które dostępne jest na 
stronie internetowej.  

 Osoba zdająca powinna przyjść minimum 15 min. przed ustaloną godziną rozpoczęcia 
egzaminu, w celu dopełnienia formalności. W przypadku ryzyka spóźnienia się na 
egzamin, należy jak najszybciej o tym fakcie powiadomić Centrum Egzaminacyjne. 

 Przystępując do egzaminu osoba zdająca musi wylegitymować się dwoma dokumentami 
ze zdjęciem oraz zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem Centrum i złożyć pod 
nim podpis zgodny z dokumentami.  

 Dla każdej osoby zdającej dedykowane jest stanowisko testowe.  
 Egzamin ma formę testu bądź case study, pytania mogą mieć jedną bądź wiele 

prawidłowych odpowiedzi, dodatkowo mogą występować pytania w formie symulacji.  
 Przebieg każdego egzaminu jest monitorowany.  
 W czasie sesji egzaminacyjnej nie można korzystać z żadnych pomocy m.in. kalkulator, 

słowniki, notatki, materiały, książki. 



   

Warszawa, 30.01.2017 

 

 

Wyniki egzaminu 

Po zaznaczeniu odpowiedzi na wszystkie pytania lub upłynięciu dostępnego czasu, aplikacja 
egzaminacyjna zatrzymuje egzamin. Uczestnik otrzymuje wydrukowane potwierdzenie z 
ilością zdobytych punktów i wynikiem egzaminu (nie wystawiamy certyfikatów).  

 

Opłata za egzamin 

Ceny egzaminów (w USD netto) dostępne są na stronie internetowej Pearson VUE. 

 Klienci korzystających z naszych usług po raz pierwszy dokonują przedpłaty na 
podstawie faktury proforma wystawianej w dniu zgłoszenia na egzamin.  

 Firmom korzystającym z naszych usług po raz kolejny, wystawimy na życzenie fakturę 
płatną przelewem (14 dni)  

Faktury za egzamin są wystawiane w PLN (wg kursu banku Pekao SA, w dniu którym został 
zarejestrowany egzamin).  

Przy zapisywaniu się na egzamin w CE Pearson VUE za pośrednictwem Betacom, pełna opłata za 
egzamin = opłata manipulacyjna (150 PLN) + cena egzaminu + 23% VAT.  

Opłaty za niezdane egzaminy nie są zwracane. 

 

Administrator Centrum 

Karolina Ziółkowska  

kziolkowska@betacom.com.pl 

+48 22 53 39 878 
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