
]C
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρού

( , INVESTORS
'4_/ IN PEOPLE

Silver

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Μέρος Α
Τεστ Διοικητικών Ικανοτήτων
Αποτελείται από τρία τεστ διοικητικών ικανοτήτων (γλωσσικού, αριθμητικού και
διαγραμματικού συλλογισμού) µε την ίδια βαθμολογική βαρύτητα το καθένα και την
ακόλουθη χρονική σειρά και διάρκεια (συνολική χρονική διάρκεια Μέρους Α - 80 λεπτά)
(Α) Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού (χρονική διάρκεια 25 λεπτά)
(Β) Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού (χρονική διάρκεια 35 λεπτά)
(Γ) Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού (χρονική διάρκεια 20 λεπτά)

Μέρος B
Εξέταση Γνώσεων Επί Του Αντικειμένου (λογιστικά! Οικονομικά Θέματα)
Αποτελείται από Θέματα τα οποία εξετάζουν τις γνώσεις των υποψηφίων επί του
αντικειμένου (λογιστικά/οικονομικά Θέματα) όπως για παράδειγμα ερωτήσεις ανάπτυξης
θεμάτων (essay type) ή/και μελέτη(ες) περίπτωσης (case study type questions) ή/και
ασκήσεις λογιστικής (accounting exercises) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (συνολική
χρονική διάρκεια Μέρους B - 90 λεπτά).

Το Μέρος Α έχει βαρύτητα 40%ο στο σύνολο της βαθμολογίας και το Μέρος B έχει βαρύτητα
60%ο στο σύνολο της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης.

Επιτυχών στη γραπτή εξέταση σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και
Θα εξασφαλίσει τουλάχιστον 40%ο στη βαθμολογία του Μέρους Α (αθροιστική βαθμολογία
των τριών τεστ διοικητικών ικανοτήτων), τουλάχιστον 40%ο στη βαθμολογία του Μέρους B
και τουλάχιστον 50%ο στη συνολική βαθμολογία (αθροιστική βαθμολογία Μερών Α και B).

Επισυνάπτονται σχετικά παραδείγματα.
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ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ - ∆ΕΙΓΜΑ
Ο∆ΗΓΙΕΣ

Αυτό το τεστ αποτελείται από µια σειρά κειμένων, καθένα από τα οποία
ακολουθείται από διάφορα σχόλια. Η δική σας δουλειά είναι να διαβάσετε το
κείμενο και να αξιολογήσετε κάθε σχόλιο σύμφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες:

Μαυρίστε τον κύκλο Α εάν το σχόλιο είναι σωστό µε βάση τις πληροφορίες του
κειμένου.

Μαυρίστε τον κύκλο Β εάν το σχόλιο είναι λάθος µε βάση τις πληροφορίες του
κειμένου.

Μαυρίστε τον κύκλο Γ εάν δεν μπορείτε να πείτε αν το σχόλιο είναι σωστό ή
λάθος χωρίς να έχετε περισσότερες πληροφορίες.

Δώστε τις απαντήσεις σας µε βάση μόνο τις πληροφορίες που δίνονται στο
κείμενο.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

Οι επιστήμονες ζουν υποχρεωτικά σε μία κατάσταση
υπερέντασης, αφού από τη μία πλευρά, είναι
υποχρεωμένοι να ακολουθούν τους νόμούς και τούς
κανόνες που έχούν ήδη ανακαλυφθεί και από την άλλη,
να βρίσκονται σε εγρήγορση για να εντοπίσούν τυχόν
ανωμαλίες που μπορούν να συμβούν. Στη δεύτερη
περίπτωση, πρέπει να είναι σε Θέση να κρίνούν κατά
πόσο αυτές οφείλονται σε λανθασμένες παρατηρήσεις
και απατηλές εντυπώσεις ή αποτελούν ενδείξεις για την
ύπαρξη κάποιου βαθύτερου νόμού, που μπορεί να
αλλάξει ολόκληρη τη Θεώρηση της επιστήμης. 

Α Σωστό
Β Λάθος
Γ ∆εν μπορείτε να πείτε

Βασίστε τις απαντήσεις σας
μόνο στις πληροφορίες που
σας δίνονται
στο κείμενο

1. Κάποιες εμφανείς επιστημονικές ανωμαλίες μπορεί
να είναι μόνο απατηλές εντυπώσεις.

2. Σύντομα θα αλλάξει ολόκληρη η επιστημονική
Θεώρηση των πραγμάτων.

3. Οι υποθέσεις που κάνουν οι επιστήμονες δεν
, υπόκεινται σε αλλαγές.

4. Γεγονότα που φαίνεται να συγκρούονται µε τους
νόμους" της επιστήμης μπορεί να οδηγήσουν σε
καινούριες ανακαλύψεις.



ΤΕΣΤ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ - ∆ΕΙΓΜΑ
Ο∆ΗΓΙΕΣ

Σ' αυτό το τεστ Θα χρησιμοποιήσετε στοιχεία και αριθμούς που παρουσιάζονται σε διάφορους
στατιστικούς πίνακες προκειμένου να απαντήσετε σε ερωτήσεις, οι οποίες στοχεύουν να
εκτιμήσουν την ικανότητά σας να αξιολογείτε αριθμητικά δεδομένα.

Για κάθε ερώτηση, σας δίνονται πέντε ή δέκα επιλογές. Σε κάθε περίπτωση, μία και μόνο μία
από τις επιλογές είναι η σωστή. Λάβετε υπόψην ότι στις ερωτήσεις που έχουν 10 επιλογές,
μπορεί να χρειάζεται να σημειώσετε πάνω από έναν κύκλο για να απαντήσετε. Για
παράδειγμα, εάν Θεωρείτε πως η σωστή απάντηση σε µια ερώτηση είναι η "ΑΓ", πρέπει να
μαυρίσετε και τον κύκλο "Α" και τον κύκλο "Γ".

Είστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή τσέπης. Παρέχονται επίσης πρόχειρα φύλλα
χαρτιού για τις σημειώσεις και τους υπολογισμούς σας.

Τώρα, χωρίς να βιάζεστε, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις που δίνονται ως
παραδείγματα, χρησιμοποιώντας τους στατιστικούς πίνακες της απέναντι σελίδας. Σημειώστε
τις απαντήσεις σας στο τμήμα Παραδειγμάτων στην πλευρά B του φύλλου απαντήσεων.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

I Ποια εβδομάδα διήνυσε τα λιγότερα χιλιόμετρα ο Αργυρίου;
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Εβδομάδα Ι

B Γ
Εβδομάδα 2 Εβδομάδα 3

∆ Ε
Εβδομάδα 4 Εβδομάδα 5

ΥΑΑΟΚ-~ΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΣΙΕ
Πίνακας Διανυβέντων Χιλιομέτρων

Εμπορικών Αντιπροσώπων
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ΤΕΣΤ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ - ∆ΕΙΓΜΑ
Στο παρόν τεστ, σας παρουσιάζονται προβλήματα σειρών σχημάτων. Το κάθε πρόβλημα
αποτελείται από μία σειρά σχημάτων, που παρουσιάζονται στο αριστερό μέρος της
σελίδας και τα οποία ακολουθούν μία λογική σειρά. Εσείς πρέπει να επιλέξετε το επόμενο
σχήμα της σειράς από τις πέντε εναλλακτικές επιλογές σχημάτων A, B, Γ, ∆ ή Ε, που
παρουσιάζονται στο δεξί μέρος της κάθε σειράς. Υποδείξτε την απάντηση σας
μαυρίζοντας πλήρως τον κατάλληλο κύκλο στο φύλλο απαντήσεων.

Επιχειρήστε να κάνετε τα παρακάτω παραδείγματα και μαυρίστε τον κατάλληλο κύκλο A, B, Γ, ∆ ή
Ε στο τμήμα παραδειγμάτων στην πλευρά B του φύλλου απαντήσεων για να υποδείξετε την
απάντηση σας.
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