Nadolazeći ključni datumi (2018. & 2019.)
2018. Recertifikacija putem CERP
bodova

Krajnji rok za prijavu: 30. rujan

Prozor aplikacije
Datum početka: 16. siječanj 2018.
Datum završetka: 30. rujan 2018.
Prozor aplikacije za MILCC stipendiju
otvoren
Datum početka: 1. lipanj 2018.
Datum završetka: 30. lipanj 2018.
Rezultati ispita iz travnja 2018. šalju se
Datum početka: 30. lipanj 2018.
Datum završetka: 1. srpanj 2018.
Otkazivanje/odustajanje od ispita u
listopadu 2018. za ostvarivanje
djelomičnog povrata novca
Datum: 31. srpanj 2018.
Rok za podnošenje zahtjeva za ručnim
ocjenjivanjem ispita iz travnja 2018.

30 dana nakon objave rezultata ispita

Datum: 31. srpanj 2018.
Prozor aplikacije za ispit u travnju 2019.

Krajnji rok za prijavu: 15. studeni

Datum početka: 1. rujan 2018.
Datum završetka: 15. studeni 2018.
Ispit u listopadu 2018.
Datum početka: 1. listopad 2018.
Datum završetka: 3. listopad 2018.

Provodi se na svim trenutno ponuđenim
jezicima uključujući engleski jezik, na oba
načina - testiranjem putem računala i
testiranjem putem papira i olovke:
SAD i pripadajući teritoriji, ponedjeljak, 1.
listopada 2018.

Kanada i ostale zemlje svijeta,
ponedjeljak – srijeda, 1. – 3. listopada,
2018.
Ispit putem papira i olovke samo u
srijedu, 3. listopada 2018.

Rezultati ispita iz listopada 2018. šalju se
Datum početka: 31. prosinac 2018.

Rezultati se šalju poštom ne kasnije od 1.
siječnja 2019.

Datum završetka: 1. siječanj 2019.
Otkazivanje/odustajanje od ispita u
travnju 2019. za ostvarivanje djelomičnog
povrata novca
Datum: 31. siječanj 2019.
Rok za podnošenje zahtjeva za ručnim
ocjenjivanjem ispita iz listopada 2018.

30 dana nakon objave rezultata ispita

Datum: 31. siječanj 2019.
2019. Recertifikacija putem CERP
bodova

Krajnji rok za prijavu: 30. rujan

Prozor aplikacije
Datum početka: 1. ožujak 2019.
Datum završetka: 30. rujan 2019.
Prozor aplikacije za ispit u listopadu
2019.

Krajnji rok za prijavu: 15. svibanj

Datum početka: 1. ožujak 2019.
Datum završetka: 15. svibanj 2019.
Ispit u travnju 2019.
Datum početka: 1. travanj 2019.
Datum završetka: 3. travanj 2019.

Nudi se samo na engleskom
jeziku prema sljedećem rasporedu
testiranjem putem računala:
SAD i pripadajući teritoriji, ponedjeljak, 1.
travanj 2019.
Kanada i ostale zemlje svijeta,
ponedjeljak – srijeda, 1. – 3. travanj
2019.

Prozor aplikacije za MILCC stipendiju
otvoren
Datum početka: 1. lipanj 2019.
Datum završetka: 30. lipanj 2019.
Rezultati ispita iz travnja 2019. šalju se
Datum početka: 30. lipanj 2019.

Rezultati se šalju poštom ne kasnije od 1.
srpnja 2019.

Datum završetka: 1. srpanj 2019.
Otkazivanje/odustajanje od ispita u
listopadu 2019. za ostvarivanje
djelomičnog povrata novca
Datum: 31. srpanj 2019.
Rok za podnošenje zahtjeva za ručnim
ocjenjivanjem ispita iz travnja 2019.

30 dana nakon objave rezultata ispita

Datum: 31. srpanj 2019.
Ispit u listopadu 2019.
Datum početka: 7. listopad 2019.
Datum završetka: 9. listopad 2019.

Provodi se na svim trenutno ponuđenim
jezicima uključujući engleski jezik, na oba
načina - testiranjem putem računala i
testiranjem putem papira i olovke:
Samo za Kinu, Južnu Koreju, Izrael, Hong
Kong i Australiju, utorak – petak, 24. – 27.
rujan 2019.
SAD i pripadajući teritoriji, ponedjeljak, 7.
listopad 2019.
Kanada i ostale zemlje svijeta (uz iznimku
gore navedenih područja), ponedjeljak –
srijeda, 7. – 9. listopad 2019.
Ispit koji se provodi putem papira i olovke
samo u srijedu, 9. listopad 2019.

Rezultati ispita iz listopada 2019. šalju se
Datum početka: 31. prosinac 2019.
Datum završetka: 1. siječanj 2020.

Rezultati se šalju poštom ne kasnije od 1.
siječnja 2020.

