CE ESTE ECDL?
ECDL "European Computer Driving Licence" este o calificare recunoscută
internațional care permite persoanelor să-și certifice competența în utilizarea computerului
la nivel de cunoștințe de bază, necesară în principal pentru obținerea unui loc de muncă sau
pentru studii. În România programul se dezvoltă sub numele de Permisul european de
conducere a computerului.

CARE SUNT AVANTAJELE?
Obținerea Permisului de conducere a computerului este recunoscută la nivel
european și internațional ca un standard prin care angajatorii pot stabili abilitătțile
de operare pe computer ale angajaților curenți sau potențiali și prin care
personalului îi pot crește pespectivele de angajare viitoare. ECDL prezintă o serie de
avantaje atât pentru candidați, cât și pentru angajatori și pentru societate în general.

CUM FUNCTIONEAZA PROGRAMUL ECDL?
Înscriere
Pentru înscrierea în vederea obținerii permisului ECDL sunt necesare următoarele:
-actul de identitate
-o adresă de mail validă
Înscrierea se va face:
a. la coordonatorul centrului sau la profesorii instructori
b. online, direct în baza de date, accesând site-ul ECDL Romania (www.ecdl.ro) sau dând
click pe linkul următor:
ÎNSCRIE-TE ACUM LA ECDL!
După înscrierea online în maxim 10 zile vă veţi prezenta la reprezentanţii centrului
de testare cu cartea de identitate pentru validarea înscrierii şi semnarea fișei de înscriere.
Taxa de înscriere se va achita în momentul prezentării la centru în vederea semnării
fişei de înscriere .

Examene
După achiziţia unei Serii unice ECDL (noul ECDL), candidatul se poate înscrie la o sesiune în
vederea susţinerii probelor.
Nu există un interval de timp pentru sustinerea examenelor în noul ECDL (anterior era 3 ani)
Centrul de testare organizează periodic sesiuni de examinare care sunt anunţate pe mai multe
canale de comunicare (site, afişe, facebook, profesori instructori şi examinatori ai centrului.
Într-o sesiune un candidat poate susţine unul sau mai multe examene la alegere în funcţie de
dorinţa sa.

Noul ECDL cuprinde următoarele module:

Examenele se susţin online, într-o sală acreditată, în prezenţa unui examinator acreditat ECDL.
Începand cu 1 decembrie 2012 sesiunile de examinare sunt şi monitorizate video de catre un
reprezentant al ECDL România.
Fiecare examen conţine un set de întrebări, iar limita de timp este de 45 de minute. Pentru
ca examenul sa fie considerat promovat, candidatul trebuie să obţină cel puţin 75% din puncte
la fiecare modul.
Examenele nepromovate pot fi repetate, dacă este cazul, de mai multe ori fără ca
eventualul insucces să fie sancţionat în alt mod decât prin plata pentru susţinerea unui nou
examen.
Profilul ECDL se creează de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL. Profilul ECDL nu
expiră şi poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vieţii.

Programa
Programa analitică conţine o listă de termeni şi de competeţe pe cere un candidat trebuie să le
posede pentru a putea promova examenele. Ea conţine pentru fiecare modul obiectivele,
domeniul de cunoştinţe şi cunoştinţele necesare pentru ca modulul sa fie promovat.
Această programă se actualizează periodic şi urmăreşte promovarea noilor concepte.
În prezent în vigoare este programa analitică Syllabus 5.0 Aceasta se poate descarca de la
următoarea adresă: http://www.ecdl.ro/download/programe-analitice_50.html#page

