Каква информация съдържат сертификатите
Сдружение “Образователна мрежа”, INGOT Център България
http://ingot.adamsmith.bg

Ниво на сертификата
Съоветствието на нивата в INGOT спрямо
нивата в квалификационната рамка на Англия,
Северна Ирландия и Уелс (QCF) и
Европейската квалификационна рамка (EQF) е
следното:
QCF
Entry Level 1
Entry Level 2
Entry Level 3
Level 1
Level 2
Level 3

Номер на сертификата
Всеки сертификат има уникален буквеноцифров код, състоящ се от две групи с по три
символа. Автентичността на всеки сертификат
може да бъде проверена по всяко време чрез
въвеждане на кода на този адрес
http://awards.theingots.org

EQF
EQF 1
EQF 2
EQF 3
EQF 4

В сертификатите, които са издадени за отделен
модул, е посочено името на модула, неговото
ниво и броят кредити, които това ниво носи един кредит съответства на 10 часа подготовка.

Европейска квалификационна рамка (EQF)
Великобритания е сред страните, които са
свързали квалификационните си рамки с
европейската. Използването в цяла Европа на
обща референтна рамка от 8 нива прави
квалификациите прозрачни и разбираеми. Найобщо казано, нива от 1 до 4 покриват общото
образование и професионалното образование
и обучение, а от 5 до 8 - висшето образование.

Име на модула или квалификацията
Това поле съдържа името на модула или
цялостната квалификация. Уменията и
компетентностите, придобити от притежателя
на сертификатите, са подборно описани в
сайта на INGOT Център България.

Двуизмерен баркод
При сканиране със смартфон или друг вид
баркод-четец, на екрана на устройството от
базата данни се извеждат в реално време
основните елементи в сертификата.

Акредитиращи институции
Изображенията в тази област показват кои са
официалните институции (регулаторни органи), чрез
които са акредитирани INGOT квалификациите.
Изображенията може да се поставят само върху валидни
сертификати, но не и върху друг вид документи или уеб
страници.

INGOT
Bronze 1
Bronze 2
Bronze 3
Silver
Gold
Gold+

Акредитационен номер
Този номер отговаря на
акредитацията на съответния модул
или ниво в регистрите на
регулаторния орган.

Име на оценителя и на INGOT Академията
Името на оценителя и на Академията, в която е извършено оценяването,
представляват полезна допълнителна информация за работодатели и
обучаващи организации, пред които сертификатът може да бъде представен.
Всички сертификати задължително носят и подписа на Главния оценител от
The Learning Machine, който гантира стриктното спазване на стандартите и
потвърждава становището на оценителите в отделните академии.

