Menim, da v današnjem času vsako dodatno
potrdilo in dosežek predstavlja prednost pred
ostalimi pri iskanju zaposlitve. Po drugi strani pa
certifikati predstavljajo priložnost za formalno
potrditev osvojenega znanja in pridobitev dokazila o ustrezni usposobljenosti.
Štefka Balek

Izkoristite priložnost,
pridružite se svojim kolegom,
ki so že certificirani in si zagotovite
boljši štartni položaj v svojo
uspešno poslovno kariero.

Zato, ker nam certifikati omogočajo konkurenčno prednost na trgu delovne sile. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da so mi pridobljeni certifikati
pomagali pridobiti odlično delovno mesto, sicer
kot študent, ampak z odličnimi možnostmi za
prvo redno zaposlitev.
Denis Škorc
Opravljanje certifikatov se mi zdi dobra ideja,
saj vedno več delodajalcev zahteva dokaz poznavanja Microsoft Office orodij. Če certifikate
opravimo že tekom študija, prihranimo denar in
pridobimo določene konkurenčne prednosti.
Nina Črešnik

Raziskave o vlogi
Microsoft certificiranja v svetu in pri nas prinašajo
podobne rezultate in pripisujejo velik pomen pridobitvi
certifikatov.

Ne izgubite se v povprečju,


3 od 4 managerjev zaupa pridobljenemu znanju, ki
ga dokazujejo Microsoft Office certifikati.



40% managerjev zagotavlja, da so zaposleni s
certifikati Microsoft Office Specialist bolj produktivni

certificirajte se v
Microsoft testnem centru
Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor!

pri opravljanju svojih nalog, kot ostali.



89% zaposlenih s pridobljenim certifikatom Microsoft Office Specialist se strinja, da svoje naloge
opravljajo bolj samostojno in ne potrebujejo dodatnega nadzora.

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
Razlagova 14
2000 Maribor

 +386 02 22 90 000
 testni.center@uni-mb.si
 www.epf.uni-mb.si/testni_center

Certificiranje na Ekonomsko-poslovni fakulteti
v Mariboru
CELOVITA PONUDBA TESTNEGA CENTRA

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor si prizadeva svojim študentom zagotoviti čim boljše izhodišče za začetek uspešne kariere. V
informacijski družbi, v kateri se nahajamo, je uporaba računalnika in
pripomočkov postala nuja.
Na fakulteti že od leta 2007 deluje testni center Certiport, v okviru katerega potekajo izpiti
za certifikate Microsoft Office Specialist 2007 in Microsoft Office Specialist 2010. V
letu 2010 pa smo postali tudi pooblaščeni testni center Prometric, kjer ponujamo opravljanje izpitov za pridobitev tudi vseh preostalih Microsoft-ovih nazivov (MCP, MCSA, MCAD,
MCSE, MCSD, MCDBA...).

izpopolnite znanje in
gradite svojo kariero
CERTIPORT

PROMETRIC

Z letom 2007 je EPF postal pooblaščen
CERTIPORT testni center. Pridobite lahko
certifikate za Microsoft Office 2007
(Word, PowerPoint, Outlook, Excel,
Access in Windows Vista).
Z letom 2010 lahko pridobite tudi certifikate za Microsoft Office 2010 (Word Core,
Excel Core, Outlook, PowerPoint,
Access, Word Expert, Excel Expert in
SharePoint).
Pridobite lahko nazive Microsoft Office
Specialist, Microsoft Office Master in
Microsoft Office Expert.

Z letom 2010 je EPF postal pooblaščen
PROMETRIC izpitni center. Ta novost
je še dodatno povečala izbor izpitov in
omogoča certificiranje celotne družine
produktov Microsoft. V izpitnem centru
lahko opravite izpite, ki so potrebni za
pridobitev kateregakoli Microsoft-ovega
statusa (MCP, MCSA, MCAD, MCSE,
MCSD, MCDBA...). Certificirati je med
drugim možno Microsoft Visio,
Microsoft Project, Microsoft
Dynamics NAV ...

www.epf.uni-mb.si/testni_center
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Certificiranje Microsoft Office orodij



Certificiranje preostalih produktov Microsoft



Izvedba pripravljalnih tečajev

PREDNOSTI ZA IMETNIKE CERTIFIKATOV



Mednarodno priznano potrdilo o znanju računalniških
spretnosti.



Konkurenčna prednost posameznika pred drugimi pri
iskanju službe.



Vzpodbuja osebnostni razvoj v zasebnem in strokovnem okolju.



Zagotavlja kredibilnost in potrjuje sposobnosti.



Odpira pot do novih kariernih in zaposlitvenih
priložnosti.

