Prihajajoči pomembni datumi (2018 & 2019)
Datumi za recertifikacijo s CERP točkami
za leto 2018

Zadnji rok za prijavo: 30.september 2018

Začetek prijav: 16. januar 2018
Zaključek prijav: 30. september 2018
Prijavni roki za MILCC štipendijo
Začetek prijav: 1. junij 2018
Zaključek prijav: 30. junij 2018
Objava rezultatov za izpitni rok aprila
2018
Začetek: 30. junij 2018
Zaključek: 1. julij 2018
Rok za delno povračilo sredstev ob
odjavi ali odstopu od izpitnega roka
oktobra 2018
Datum: 31. julij 2018
Rok za ročni pregled na izpitnem roku
aprila 2018

30 dni po objavi rezultatov izpita

Datum: 31. julij 2018
Datumi za prijavo na izpitni rok aprila
2019

Rok za prijavo: 15. november 2018

Začetek prijav: 1. september 2018
Zaključek prijav: 15. november 2018
Izpitni rok oktobra 2018
Začetek izpitov: 1. oktober 2018
Zaključek izpitov: 3. oktober 2018

Izpit se bo opravljal v vseh prevedenih
jezikih, vključno z angleščino, na klasični
pisni in računalniški način:
Združene države Amerike: ponedeljek 1.
oktobra 2018
Kanada in druge države po svetu: od
ponedeljka do srede, 1.- 3.oktobra 2018.
Klasični pisni izpit bo potekal samo v
sredo 3. oktobra 2018

Objava rezultatov za izpitni rok oktobra
2018

Rezultati bodo objavljeni najkasneje do 1.
januarja 2019

Začetek: 31. december 2018
Zaključek: 1. januar 2019
Rok za delno povračilo sredstev ob
odjavi ali odstopu od izpitnega roka
aprila 2019
Datum: 31. januar 2019
Rok za ročni pregled na izpitnem roku
oktobra 2018

30 dni po objavi rezultatov izpita

Datum: 31. januar 2019
Datumi za recertifikacijo s CERP točkami
za leto 2019

Zadnji rok za prijavo: 30.september 2019

Začetek prijav: 1. marec 2019
Zaključek prijav: 30. september 2019
Datumi za prijavo na izpitni rok oktobra
2019

Rok za prijavo: 15. maj 2019

Začetek prijav: 1. marec 2019
Zaključek prijav: 15. maj 2019
Izpitni rok aprila 2019
Začetek izpitov: 1. april 2019
Zaključek izpitov: 3. april 2019

Se izvaja samo v angleškem jeziku in v
računalniški obliki glede na naslednji
urnik:
Združene države Amerike: ponedeljek 1.
aprila 2019
Kanada in druge države po svetu: od
ponedeljka do srede,1.- 3.aprila 2019.

Prijavni roki za MILCC štipendijo
Začetek prijav: 1. junij 2019
Zaključek prijav: 30. junij 2019
Objava rezultatov za izpitni rok aprila
2019
Začetek: 30. junij 2019
Zaključek: 1. julij 2019

Rezultati bodo objavljeni najkasneje do 1.
julija 2019

Rok za delno povračilo sredstev ob
odjavi ali odstopu od izpitnega roka
oktobra 2019
Datum: 31. julij 2019
Rok za ročni pregled na izpitnem roku
aprila 2019

30 dni po objavi rezultatov izpita

Datum: 31. julij 2019
Izpitni rok oktobra 2019
Začetek izpitov: 7. oktober 2019
Zaključek izpitov: 9. oktober 2019

Izpit se bo opravljal v vseh prevedenih
jezikih, vključno z angleščino, na klasični
pisni in računalniški način:
Izključno za države: Kitajska, Južna
Koreja, Izrael, Hongkong in Avstralija ; bo
izpit potekal od torka do petka, 24. – 27.
septembra 2019
Združene države Amerike: ponedeljek 7.
oktobra 2019
Kanada in druge države po svetu (z
izjemo zgoraj navedenih): od ponedeljka
do srede,7.- 9.oktobra 2019.
Klasični pisni izpit bo potekal samo v
sredo 9. oktobra 2019

Objava rezultatov za izpitni rok oktobra
2019
Začetek: 31. december 2019
Zaključek: 1.januar 2020

Rezultati bodo objavljeni najkasneje do 1.
januarja 2020

