SPIF-Svensk Plastindustriförening
Modell och krav för examinationen av kursdeltagaren
De krav och den modell som skall användas för examination av kursdeltagaren är enligt
följande:




Av SPIF godkänd examinationscentra
Av SPIF godkänd examinator
Den praktiska modellen skall följa det som är beskrivet i ansökan om att bli
examinationscentra

Den praktiska examinationen
Den praktiska examinationen genomförs enligt de direktiv och de uppgifter som
bifogats i samband med godkännandet av att bli examinationscentra
Den teoretiska examinationen (skriftliga provet)
Utbildningsanordnaren anmäler till ansvarig vid SPIF om vilka som skall genomgå
examination senast 2 veckor innan genomförandet med följande uppgifter. I samband
med detta erläggs också den avgift per deltagare som tas ut av SPIF
1. Anmälan skall innehålla:
 Kategori
 Namn/personuppgifter på kursdeltagarna (på särskild Excel-bilaga)
 Namn på examinator
 Datum för genomförandet av provet
Ansvarig från SPIF tillsänder utbildningsanordnaren (med e-post i Pdf-format) proven
som är kopplade till respektive person.
Utbildningsanordnaren ansvarar för att kursdeltagarna inte får ut proven förrän vid
provtillfället, och som omfattar max 4 timmar.
Utbildningsanordnaren ansvara för att provet genomförs i enlighet med regler vad
gäller kvalitetssäkring av den enskildes resultat, samt att utbildningsanordnaren
ansvarar för att provet genomför under ledning av examinatorn.
Efter genomförandet av provet, scannar utbildningsanordnaren in proven och e-postar
dessa till ansvarig hos SPIF för rättning.
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SPIF-Svensk Plastindustriförening
Rutiner för examinationsbevis - Certifikat
Efter rättning så återkopplar ansvarig hos SPIF resultaten och det är då därefter möjligt
att för de som blivit godkända att genomföra det praktiska provet. För underkända
kursdeltagare finns möjlighet till omprov, efter ny anmälan och ny erlagd avgift till
SPIF, enligt punkt 1 ovan.
Utbildningsanordnaren tillsänder ansvarig hos SPIF resultatet från den praktiska
examinationen per kursdeltagare.
SPIF:s representant återkopplar till utbildningsanordnaren, med utfärdat certifikat för
de kursdeltagare som är godkända på den praktiska och den teoretiska examinationen.
Skulle någon del vara underkänd finns det möjlighet att göra om provet i den del som
är underkänd, mot kostnad och ny anmälan
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