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1. Perkenalan 

 

NEBOSH berkomitmen  mendukung pelajar kami untuk 

menyelesaikan kualifikasi mereka dan melanjutkannya 

belajar perjalanan sambil tetap aman. Oleh karena itu 

kami memperkenalkan ujian buku terbuka yang dapat 

dilakukan di rumah sebagai pengganti ujian berbasis 

kertas untuk Unit 1 Sertifikat Umum Nasional dan 

Internasional kami. 

 
Pemeriksaan dengan buku terbuka biasanya digunakan 
dengan valid dan dapat diandalkan seperti bentuk 
penilaian lainnya. Pengantar mereka akan memastikan 
Sertifikat Umum NEBOSH 
pelajar dapat melanjutkan perjalanan belajar mereka 
tanpa penundaan lebih lanjut tetapi dengan jaminan 
bahwa kualitas dan standar yang dikenal untuk 
kualifikasi NEBOSH tidak terganggu. Ini akan mencakup 
penelitian untuk plagiarisme dan kolusi. 

 
Jika Anda seorang Pelajar Sertifikat Umum, dokumen ini 
akan: 
- membantu Anda mempersiapkan ujian buku terbuka  
dan wawancara penutup 
- memperjelas apa yang diharapkan 
- berikan panduan tentang cara melakukan yang terbaik. 

1 Penilaian 

Apakah pemeriksaan buku terbuka itu? 

Pemeriksaan buku terbuka dapat menguji hasil 
pembelajaran yang sama dan kriteria penilaian seperti 
ujian berbasis kertas yang tidak bisa dilacak. Namun, 
tidak seperti penilaian buku tertutup, Anda dapat 
mengakses buku teks dan sumber daya digital saat 
menyelesaikan ujian buku terbuka. 

 
Pemeriksaan buku terbuka menguji kemampuan Anda 
untuk menggali dan menerapkan pengetahuan yang 
relevan dan mengaturnya untuk menjawab pertanyaan 
yang diajukan. 

 

Kapan pemeriksaan buku terbuka tersedia? 

Kami saat ini sedang menyelesaikan penilaian baru dan 
akan mengkonfirmasi tanggal penilaian pertama segera. 
Kami akan memastikan Anda memiliki cukup waktu 
untuk merevisi dan mempersiapkan terlebih dahulu. 

 
Bagaimana saya akan mengakses dan menyerahkan ujian 

buku terbuka saya? 

Proses dan infrastruktur internal kami sedang disesuaikan 
untuk mendukung penilaian alternatif ini. 

 

Setelah detail selesai, kami akan menjelaskan cara 
mendaftar untuk penilaian. Kami akan mengomunikasikan 
pengaturan ini melalui Mitra Belajar kami dan melalui situs 
web NEBOSH, buletin dan saluran media sosial.
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Setelah Anda terdaftar pada ujian buku terbuka, Anda 
akan menerima instruksi lebih lanjut termasuk 
pengaturan waktu dan cara mengakses dan 
menyerahkan penilaian Anda. 

 

Bagaimana format pemeriksaan buku terbuka? 

Penilaian buku terbuka akan dimulai dengan memberi 
Anda sebuah skenario. Ini biasanya akan 
menggambarkan organisasi atau tempat kerja yang 
realistis dengan garis besar kegiatan operasional normal 
dan perilaku pekerja. Skenario dapat berlanjut ke garis 
besar 

situasi yang berkembang, seperti insiden atau intervensi 
keselamatan. Anda mungkin diminta membayangkan 
bahwa Anda memegang peran tertentu, seperti manajer 
keselamatan, di tempat kerja yang dijelaskan. 

 

Anda akan diminta untuk melakukan serangkaian tugas, yang 
dapat dibagi menjadi beberapa sub-tugas. Kami akan 
menentukan tanda maksimum yang tersedia untuk masing-
masing untuk membantu Anda mengatur waktu Anda. 

Tugas-tugas ini sebagian atau seluruhnya akan menarik pada 
tulisan tanda dan bukti dalam skenario. Oleh karena itu 
jawaban harus relevan dengan skenario dan, dalam beberapa 
kasus, bukti spesifik akan diperlukan untuk mendukung 
jawaban. 

 
Karena ada harapan untuk lebih detail dan refleksi, 
Anda akan diberikan 24 jam untuk meneliti dan 
menyelesaikan ujian. Ini adalah tantangan yang benar-
benar menguji kemampuan Anda untuk menafsirkan 
skenario sebelum menjawab pertanyaan yang 
ditetapkan dengan menggunakan pengetahuan yang 
diperoleh melalui studi Sertifikat Umum Anda. Anda 
akan dapat menyelesaikan penilaian di rumah di mana 
pun Anda berada di dunia. 

 
Bergantung pada skenario tertentu, contoh 
pertanyaannya mungkin: 
 

Bagaimana Anda dapat meningkatkan konsultasi 

dengan tenaga kerja di organisasi ini? 

 

Catatan: Dukung jawaban Anda menggunakan 

contoh dari skenario. 
 
Atau 

 

Nilai efektivitas konsultasi dalam hal ini 

organisasi. 

 

Catatan: Dukung jawaban Anda menggunakan 

contoh dari skenario.
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Apakah saya masih perlu merevisi? 

Jawaban sederhananya adalah ya! Setiap penilaian 
dalam bentuk apa pun dirancang untuk memastikan 
Anda telah memenuhi pembelajaran Unit 

hasil sehingga Anda harus siap seperti Anda akan untuk 
penilaian lainnya. 

 

Anda akan memiliki kesempatan selama ujian buku 
terbuka untuk mencari di buku dan mencari di web, 
tetapi ini harus melengkapi revisi dan persiapan yang 
menyeluruh dan kuat. 

 
Meskipun ini adalah ujian buku terbuka, penting bahwa 
Anda masih merevisi dan membiasakan diri dengan 
catatan Anda. Anda akan memiliki waktu terbatas untuk 
menyelesaikan dan mengirimkan jawaban Anda dan Anda 
akan terkejut betapa cepatnya waktu ini akan berlalu. 

 
Bagaimana saya bisa mempersiapkan yang terbaik? 

Terus bekerja dengan tutor dan Mitra Belajar Anda dan 
manfaatkan semua pengajaran dan dukungan yang 
tersedia. 

 

Sebagai bagian dari persiapan Anda menyelesaikan 
bacaan yang lebih luas sehingga Anda tidak perlu 
melakukan ini selama ujian. Anda ingin bisa berfokus 
pada skenario dan pertanyaan yang diajukan dan mampu 
mengambil informasi yang relevan dengan cepat. Untuk 
melakukan ini, Anda harus terbiasa dengan 

catatan, mengatur mereka terlebih dahulu sehingga 
Anda dapat menemukan apa pun yang Anda butuhkan 
dengan cepat selama pemeriksaan. 

 

Pastikan Anda terus bekerja dengan Mitra Belajar Anda 
dan ikuti saran revisi dan persiapan mereka. Ini akan 
mencakup: 

- mempelajari materi kursus Anda 
- memastikan Anda memahami semua hasil 
pembelajaran (dirinci dalam spesifikasi kualifikasi) 
- Melakukan penelitian yang lebih luas untuk memahami 
bagaimana studi Anda berhubungan dengan dunia nyata. 
 

Berapa lama saya harus menyelesaikan ujian? 

Anda akan memiliki 24 jam untuk menyelesaikan dan 
mengirimkan jawaban Anda. Anda tidak harus menyelesaikan 
ujian sekaligus, luangkan waktu Anda untuk meninjau sumber 
daya Anda dan menerapkan pengetahuan Anda. 

 

 

 

 

 

Apakah saya harus menghabiskan 24 jam penuh? 

Kami memberikan 24 jam untuk memastikan semua 
peserta didik memiliki waktu untuk merencanakan dan 
menyelesaikan ujian. Anda tidak diharapkan bekerja 
selama itu. Jendela 24 jam mencerminkan fakta bahwa 
ada pembelajar NEBOSH di berbagai zona waktu dan 
setiap orang akan memiliki komitmen kerja dan keluarga 
untuk bekerja di sekelilingnya. Jendela 24 jam 
memperhitungkan faktor-faktor ini dan memberi Anda 
opsi untuk mempercepat diri sendiri 

dengan memecah pekerjaan Anda pada ujian menjadi 
'potongan' yang lebih kecil. 

 

Bagaimana saya merencanakan 24 jam saya? 

Anda akan memiliki 24 jam untuk mengakses, menyelesaikan, 
dan menyerahkan ujian buku terbuka Anda. Penting bahwa 
Anda tidak meninggalkan semuanya sampai menit terakhir 
untuk menghindari kehabisan waktu. Pastikan rencana Anda 
memungkinkan Anda untuk menyusun, merenungkan, dan 
mengubah jawaban Anda sebelum batas waktu, membangun 
waktu untuk istirahat. 

 

Bangun beberapa saat untuk menghadapi tantangan tak 
terduga seperti koneksi internet yang lambat atau masalah 
teknis yang mungkin memerlukan bantuan. 

 

Di mana saya menyelesaikan ujian saya? 

Anda menyelesaikan ujian buku terbuka di rumah. Agar Anda 
dapat berkonsentrasi selama ujian, penting bagi Anda untuk 
menyiapkan tempat yang nyaman untuk bekerja. 

 
Kami menyarankan Anda mengatur hal-hal berikut sebelum 
waktu ujian Anda dimulai: 

- Meja atau meja yang memberi Anda ruang untuk membaca 
bahan dan siapkan jawaban Anda 
- kursi yang nyaman 
- pencahayaan bagus 
- suhu nyaman 

- Jam sehingga Anda dapat memantau waktu Anda untuk 
memastikan Anda mencapai batas waktu pengiriman (ingat 
batas waktu akan menjadi waktu BST jadi jika Anda 
menyelesaikan ujian di luar Inggris Anda perlu memastikan 
Anda mempertimbangkan perbedaan zona waktu) 

- Pasokan minuman dan makanan ringan untuk menjaga 
tingkat energi Anda. 

 
Jika Anda dapat membuat ruang yang memungkinkan 

Anda untuk fokus pada kertas Anda, Anda harus dapat 

menyelesaikan pertanyaan dalam 4-5 jam. 

 

Harap ingat untuk menjaga diri sendiri memastikan Anda 

makan, istirahat dan tidur.
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Apakah saya diperbolehkan merujuk ke buku 

pelajaran, catatan, atau materi lainnya? 

Anda dapat merujuk ke materi tertulis dan online untuk 
membantu Anda mempersiapkan jawaban Anda. Namun, 
Anda harus memastikan bahwa pekerjaan yang Anda 
serahkan sepenuhnya adalah milik Anda sendiri, dan selama 
ujian berlangsung, Anda tidak boleh: 
 
- Berkomunikasi dengan staf Mitra Belajar tentang topik 
penilaian 
- berkomunikasi dengan peserta didik lain tentang topik 
penilaian ini 
- mencari saran atau kontribusi dari pihak ketiga mana pun, 
termasuk pembaca bukti, teman, atau anggota keluarga. 
 
Selama ujian Anda dapat menggunakan buku teks, bahan 
belajar dan sumber daya lainnya untuk referensi. Harap 
berhati-hati untuk tidak menyalin langsung dari buku 
referensi. Gunakan kata-kata Anda sendiri menerapkan 
pengetahuan yang diperoleh selama kursus pelatihan Anda. 

 
Apakah saya perlu referensi bahan studi? 

Penting untuk merujuk bahan apa pun yang digunakan 

selama pemeriksaan Anda karena jawaban Anda akan 

diteliti untuk plagiarisme dan kolusi. 

 

Tingkat referensi yang diharapkan adalah dengan 

mendaftar sumber informasi yang telah Anda gunakan. 

Ini bisa termasuk buku pelajaran, jurnal, artikel, dan 

sumber online, dll. 

 

Membuat daftar referensi saat Anda menulis tanggapan 

akan membantu memastikan Anda tidak melewatkan 

referensi apa pun. Daftar referensi Anda tidak 

diperhitungkan dalam batas keseluruhan kata.  

 

Apakah ada jumlah kata untuk ujian saya? 

Pemeriksaan Anda akan menentukan jumlah kata, dengan 
toleransi 10%, dan Anda diminta untuk mematuhinya. 

 

Dalam ujian tradisional jawaban Anda sebagian besar 
dibatasi oleh lamanya waktu yang Anda miliki di ruang 
ujian dan seberapa cepat Anda dapat menulis jawaban 
Anda. Tanpa batas itu, ada risiko bahwa Anda mungkin 
'menjawab berlebihan' sebuah pertanyaan (menulis lebih 
banyak dari yang diperlukan untuk mendapatkan nilai 
penuh pada pertanyaan itu). Kami menentukan batas kata 
untuk memberi Anda seberapa besar ‘besar’ Penguji 
mengharapkan jawaban yang paling baik untuk setiap 
pertanyaan. Jumlah kata maksimum akan menjadi 

ditentukan untuk setiap pertanyaan dan jawaban Anda 
tidak boleh melebihi batas ini.

 
Jumlah kata keseluruhan Anda harus + / - 10% dari jumlah 
kata yang disarankan. Penguji tidak akan menandai teks 
yang melebihi jumlah kata, mereka akan berhenti menandai 
pada jumlah kata maksimum. Ingat Anda dinilai berdasarkan 
relevansi dan kualitas daripada jumlah kata. Penting untuk 
tetap fokus pada subjek dan konteks pertanyaan. 

 
Apakah saya perlu berlatih ujian buku terbuka? 

Anda tidak perlu menyelesaikan latihan atau ujian tiruan. 
Namun, menyelesaikan ujian di 

rumah sangat berbeda dari duduk di kamar dalam kondisi 
ujian. Penting bahwa Anda berlatih menyelesaikan 
pekerjaan di lingkungan yang Anda siapkan untuk 
memastikan Anda dapat berkonsentrasi dan merasa 
nyaman. 

 

Standar perilaku apa yang diharapkan NEBOSH selama 

ujian buku terbuka? 

Anda diharapkan untuk bertindak secara bertanggung jawab 

dan dengan integritas. Dalam konteks ujian buku terbuka, ini 

artinya Anda adalah: 

 

Diizinkan untuk: 

- Lihat kursus Anda sendiri dan catatan revisi 

- mencari informasi dalam sumber daya offline atau online, 

misalnya buku teks atau jurnal online. 

 

Diharapkan untuk: 

- menunjukkan dengan jelas keberadaan semua bahan yang 

telah Anda kutip dari sumber lain dengan memasukkan bahan 

sumber dalam daftar referensi. 

 

Diperlukan untuk mengkonfirmasi: 

- bahwa pekerjaan yang Anda kirimkan untuk ujian buku 

terbuka sepenuhnya adalah pekerjaan Anda sendiri, kecuali 

jika dinyatakan sebaliknya; dan 

- bahwa Anda belum menyalin dari karya pelajar lain, atau 

berkonsultasi atau berkolusi dengan pelajar lain / orang lain 

selama pemeriksaan.
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Apa yang perlu saya ketahui tentang malpraktek? 

Kami berharap, dan percaya, bahwa Anda akan berusaha 
untuk menjaga integritas penilaian, dan kualifikasi, 
dengan memastikan Anda mengikuti instruksi untuk 
ujian buku terbuka. Kegagalan untuk mematuhi 
persyaratan ini akan dianggap sebagai pelanggaran 
terhadap Kebijakan Malpraktek, di mana pelanggaran 
plagiarisme, kolusi, peniruan / komisioning relevan. 

 

NEBOSH memiliki kebijakan yang jelas tentang 
plagiarisme dan kolusi dalam penilaian: silakan lihat 
Kebijakan dan prosedur untuk dugaan malpraktek dalam 
pemeriksaan dan penilaian untuk informasi lebih lanjut. 

 

Plagiarisme dan / atau kolusi yang dicurigai akan 
diselidiki secara menyeluruh dengan Mitra Pembelajar 
dan peserta didik, dan hasil investigasi akan 
menentukan tingkat sanksi yang diterapkan. 

 

NEBOSH menganggap serius semua bentuk malpraktik 
penilaian, dan upaya plagiarisme atau kolusi yang berulang-
ulang dapat menyebabkan pelajar dilarang melakukan 
penilaian NEBOSH di masa depan.

 
Apa itu plagiarisme? 

Plagiarisme adalah mengambil karya orang lain atau 
sumber dan mengklaimnya sebagai milik Anda. Berikut ini 
adalah contoh-contoh plagiarisme: 

- Termasuk paragraf, kalimat, dan ide-ide (baik yang 
diterbitkan atau tidak dipublikasikan) dari orang lain 
(termasuk karya peserta didik lain) tanpa pengakuan 
sumber melalui referensi 

- Mengutip karya dan ide orang lain tanpa pengakuan 
melalui referensi termasuk materi dari file komputer 
atau diunduh dari internet. 

 

Semua pekerjaan yang Anda ajukan untuk penilaian akan 
diterima dengan pengertian bahwa itu adalah hasil dari 
upaya Anda sendiri tanpa kesalahan dalam bentuk apa 
pun. Anda diharapkan untuk menawarkan analisis dan 
presentasi informasi Anda sendiri yang diperoleh dari 
penelitian. 

 

Perlu diketahui bahwa pengiriman ujian buku terbuka 
yang sangat menjiplak akan dikenakan penalti dan 
penangguhan. 

 

Bagaimana saya menghindari plagiarisme? 

Untuk menghindari plagiarisme, Anda harus merujuk pengajuan 

ujian buku terbuka Anda. Ini berarti mengakui di mana Anda 

telah menggunakan sumber, ide, atau karya yang berasal dari 

orang lain. Anda dapat melakukan ini hanya dengan membuat 

daftar sumber yang digunakan.
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Apa itu kolusi? 

Kolusi adalah ketika dua atau lebih peserta didik 
berkolaborasi untuk menghasilkan karya yang diajukan 
oleh masing-masing dalam pengajuan buku terbuka yang 
identik, atau sangat mirip, dengan klaim bahwa 
pekerjaan itu diselesaikan secara mandiri. 

 

Kolusi adalah bentuk plagiarisme, yang melibatkan 
kerjasama tidak sah antara setidaknya dua orang, 
dengan maksud untuk menipu. Ini dapat mengambil 
bentuk berikut: 

- dua atau lebih peserta didik bersekongkol untuk   
menghasilkan karya dari bekerja bersama dengan 
maksud bahwa setidaknya satu melewati itu sebagai 
pekerjaan mereka sendiri. 

- pengajuan oleh pelajar dari karya orang lain, di 
keadaan di mana yang terakhir telah dengan 
sukarela meminjamkan karya sebelumnya dan di 
mana ia harus jelas bagi pelajar yang meminjamkan 
pekerjaan itu dengan melakukan suatu keuntungan 
diberikan pada pelajar lainnya. Dalam hal ini, kedua 
peserta didik bersalah berkolusi. 

- kerjasama yang tidak sah antara pelajar dan orang 
lain dalam persiapan dan produksi pekerjaan yang 
disajikan sebagai milik pelajar itu sendiri. 

- commissioning dan penyerahan pekerjaan sebagai 
milik pelajar, di mana pelajar telah membeli 
pekerjaan, atau meminta orang lain untuk 
menghasilkan pekerjaan atas nama pelajar. 

 

Apa itu peniruan? 

Peniruan adalah ketika seorang pelajar meminta orang 
lain untuk menyelesaikan semua, atau sebagian, dari 
pengajuan ujian buku terbuka mereka dan kemudian 
mengklaim pekerjaan itu sebagai milik mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana NEBOSH mencegah kecurangan? 

Dalam ujian buku terbuka, Anda harus menyerahkan 
karya Anda sendiri, tanpa bantuan orang lain. Ketika 
Anda mengikuti ujian, Anda akan diminta untuk 
mendaftar ke 'Pernyataan Pembelajar'. Ini akan 
mengkonfirmasi bahwa Anda telah memahami dan 
mematuhi aturan kami tentang plagiarisme dan kolusi. 
 
Semua ujian buku terbuka akan ditandai oleh Penguji 
NEBOSH dan akan diperiksa untuk plagiarisme dan kolusi. 
NEBOSH berhak untuk juga menggunakan plagiarisme dan 
pemeriksa kolusi. 
 
Setelah pemeriksaan buku terbuka, Mitra Belajar Anda 
akan menghubungi Anda untuk melakukan wawancara 
penutupan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 
mengkonfirmasi bahwa pekerjaan yang Anda kirimkan 
adalah milik Anda. Panduan lengkap tentang wawancara 
penutupan Anda dapat ditemukan di Lampiran 1. 

 
Bagaimana ujian buku terbuka akan ditandai? 

Semua ujian buku terbuka akan ditandai oleh Penguji 
NEBOSH dan akan diperiksa untuk plagiarisme dan kolusi. 

 

Bagaimana nilai saya ditentukan? 

Pemeriksaan buku terbuka Anda untuk Unit ini akan 

berkontribusi pada nilai keseluruhan Anda untuk kualifikasi 

secara keseluruhan seperti biasa.
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2 FAQ Lainnya 

Bagaimana ujian buku terbuka ini berbeda dari ujian 
tradisional yang tidak dilanggar? 
Pemeriksaan NEBOSH secara tradisional: 
- Pemeriksaan tulisan tangan yang tidak diketahui 
- Duduk di bawah kondisi waktunya 
- Duduk di tempat ujian di mana banyak pelajar 
mengambil penilaian yang sama sekaligus. 
 
Untuk ujian buku terbuka ini Anda akan: 
- duduk penilaian jarak jauh sendiri - biasanya di rumah 
Anda sendiri 
- dapat mengakses buku teks, catatan, dan sumber daya 
lainnya saat mengikuti ujian ini. 

 
Adakah kesamaan dengan ujian tradisional? 

Meskipun ini merupakan modifikasi dari ujian berbasis 

kertas tradisional, ada juga banyak kesamaan. Makalah 

pertanyaan akan serupa dalam format dan konten serta 

upaya yang diperlukan juga akan serupa. Namun, kata 

itu diperhitungkan 

dan tingkat detail dalam respons akan berbeda karena 

format ini memberi Anda lebih banyak waktu untuk 

menyelesaikan jawaban dan mengakses sumber 

referensi. 

 

Apakah ujian buku terbuka NEBOSH sama kuatnya 
dengan ujian tertutup buku NEBOSH? 

Kesalahpahaman utama adalah bahwa ujian buku 
terbuka berarti tidak perlu belajar atau mempersiapkan 
terlebih dahulu karena Anda memiliki akses ke buku 
pelajaran dan sumber daya. Ini tidak benar, karena Anda 
harus benar-benar terlibat dengan materi dan 
memahami bagaimana konsep dan teori dapat 
diterapkan. Pemeriksa tidak ingin mengingat fakta, 
tetapi mencari Anda untuk menunjukkan pemahaman 
yang lebih dalam tentang konten. Pemeriksaan buku 
terbuka mengukur kedalaman 

Memahami sehingga sangat penting bahwa Anda siap 
untuk penilaian. 

 

Haruskah saya terus bekerja dengan Mitra Belajar saya? 

Ya tentu saja. Tutor Anda memberikan bagian penting 
dan berharga dari pengalaman belajar Anda. Anda akan 
jauh lebih berhasil dalam ujian jika Anda berpartisipasi 
dalam kuliah dan tutorial atau memanfaatkan dukungan 
alternatif atau pengajaran jarak jauh yang dilakukan 
oleh Mitra Belajar Anda.

 
Mitra Belajar saya ditutup, bagaimana saya bisa memesan 

penilaian?  

Silakan hubungi Tim Pengalaman Pelanggan kami untuk 

bantuan melalui email di obe@nebosh.org.uk. 

 

Bagaimana jika Mitra Belajar saya membuka kembali atau 

tidak dikunci?  

Ke depan penilaian untuk Unit ini akan mengambil bentuk 

ujian buku terbuka, bahkan di negara-negara di mana 

tidak ada batasan pada pertemuan. Tutor Anda akan 

membantu Anda mempersiapkan ujian buku terbuka. 

 

Apakah penilaian NG2, IG2 dan GC3 masih berjalan? 

Metode penilaian Unit NG2, IG2 dan GC3 tidak 

terpengaruh oleh pandemi COVID-19. 

 

Apakah NEBOSH masih dapat menawarkan layanan 

normal? 

Tim NEBOSH saat ini bekerja dari jarak jauh tetapi 

memberikan kesinambungan layanan kepada semua 

pelajar dan Mitra Belajar kami. 

 

Bagaimana jika saya belum pernah melakukan penilaian 

seperti ini sebelumnya?  

Jangan khawatir. Kami tidak akan mencari apa pun dari 

jawaban Anda yang belum tercakup dalam silabus Unit. 

Kami juga memiliki kebijakan ketat ‘tanpa merugikan’ 

yang berarti kami 

akan membuat kelonggaran untuk fakta pemeriksaan 

dalam format yang tidak dikenal. 

 

Saya khawatir saya tidak akan dapat menemukan ruang 

untuk melakukan ujian atau memiliki akses ke teknologi 

yang tepat. Apa yang harus saya lakukan?  

Pemeriksaan buku terbuka NEBOSH dapat diselesaikan di 

rumah Anda. Anda juga memiliki kebebasan untuk 

mengetik atau menulis jawaban Anda ke ujian buku 

terbuka. 

 

NEBOSH sengaja merancang proses ini agar sefleksibel 

mungkin untuk mengakomodasi sebanyak mungkin 

peserta didik, jadi jika teknologi atau bangunan Mitra 

Belajar tidak dapat diakses, ini tidak akan menjadi 

penghalang.
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Bagaimana jika saya memiliki persyaratan untuk 
penyesuaian yang masuk akal atau pengaturan akses? 

Mitra Belajar Anda dapat mengajukan penyesuaian yang 
masuk akal atau pengaturan akses sebelum pemeriksaan 
atas nama Anda. Mereka harus menjadi titik kontak 
pertama Anda untuk ini. 

 

Jika Mitra Belajar Anda tidak beroperasi, Silakan hubungi 
Tim Pengalaman Pelanggan kami untuk bantuan melalui 
email di obe@nebosh.org.uk. 

 

Silakan lihat Kebijakan dan prosedur kami untuk 
pengaturan akses, penyesuaian yang wajar dan 
pertimbangan khusus di situs web kami. 

 

Bagaimana jika saya ingin mengajukan permohonan 
pertimbangan khusus? 

Jika Anda ingin mengajukan pertimbangan khusus, 
hubungi Mitra Belajar Anda setelah ujian, dengan 
menjelaskan alasan Anda. Mereka kemudian akan 
mengajukan aplikasi kepada kami, atas nama Anda. 

 

Silakan lihat Kebijakan dan prosedur kami untuk 
pengaturan akses, penyesuaian yang wajar dan 
pertimbangan khusus di situs web kami. 

 

Saya belum pernah melakukan ujian buku terbuka 
sebelumnya, dan tidak ada waktu untuk mencoba ujian 
pura-pura, apakah saya lebih cenderung dirujuk? 

Jawabannya adalah Anda tidak akan dirujuk dan kami 
akan mengimbau peserta didik untuk tidak khawatir. 
Pemeriksaan buku terbuka memberi Anda waktu untuk 
membaca dan membaca kembali konten yang relevan 
dan konsep serta menyesuaikan jawaban Anda untuk 
memastikan konten dan jumlah kata sesuai. Kami 
menyadari bahwa Anda tidak akan memiliki kesempatan 
untuk menyelesaikan ujian buku mock terbuka sebelum 
dan oleh karena itu kebijakan 'tidak merugikan' akan 
diterapkan. Ini berarti bahwa profil pass / refer khas 
untuk Unit ini akan dipertimbangkan bersama dengan 
data. Selama fase penandaan dan moderasi, setiap 
penyimpangan ke bawah dari profil tipikal akan 
dikompensasi untuk memastikan Anda tidak terkena 
dampak negatif dengan diperkenalkannya buku ujian 
terbuka ini.

 
Apa yang terjadi jika saya menyerahkan pekerjaan saya 

terlambat? 

Jika Anda mencoba untuk menyerahkan pekerjaan Anda 

setelah tenggat waktu Anda itu tidak akan diterima atau 

ditandai. Harap pastikan Anda pergi 

diri Anda sendiri cukup waktu untuk mengirimkan 

pekerjaan Anda sebelum akhir slot yang dialokasikan atau 

Anda akan dianggap tidak ada untuk pemeriksaan.  

Jika Anda kesulitan mengirimkan jawaban Anda, mohon 

informasikan Mitra Belajar Anda pada kesempatan paling 

awal. 

 

Apa yang terjadi dengan ujian NEBOSH lainnya untuk 

kualifikasi lainnya? 

Kesehatan dan keselamatan pelajar dan Mitra Belajar kami 

adalah prioritas kami. Untuk alasan ini, kami mengambil 

keputusan untuk membatalkan semua pemeriksaan 

langsung sesuai dengan saran pemerintah. 

Untuk kualifikasi lain, tim kami akan merencanakan 

tanggal yang diatur ulang dengan Mitra Belajar ketika 

aman untuk melakukannya. 

 

Apakah jenis penilaian ini mendevaluasi kualifikasi saya? 

Tidak. Penilaian ini telah dirancang untuk menilai hasil 

belajar yang sama ke tingkat yang sama. NEBOSH terus 

mempertahankan standar akademik dan kualitas kualifikasi 

kami. Kami memastikan bahwa pengaturan penilaian 

alternatif memenuhi standar yang disyaratkan dan 

memungkinkan keputusan yang kuat tentang hasil 

pembelajaran tercapai. Kami juga berusaha memastikan 

bahwa Anda tidak dirugikan. 

 

Apakah regulator mendukung pendekatan ini? 

Ya, ujian buku terbuka adalah praktik umum dan Regulator 

UK menyambut metode penilaian ini.
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Apa yang terjadi jika saya tidak lulus ujian buku terbuka? 

Jika Anda dirujuk, Anda akan diminta untuk melanjutkan 
ujian buku terbuka Anda. Kami akan merencanakan 
tambahan 

tanggal pemeriksaan; bekerja secepat situasi 
memungkinkan. 

 

Bagaimana jika saya yakin hasil saya tidak sesuai dengan 
kinerja saya dalam ujian? 

NEBOSH memiliki Pertanyaan Tentang Kebijakan Hasil 
(EAR). Ini memungkinkan Anda untuk meminta penilaian 
Anda untuk dikomentari jika Anda tidak puas dengan nilai 
yang dicapai. 

 

Saya khawatir bahwa saya tidak akan dapat mengikuti 
ujian buku terbuka karena dampak COVID-19, apa yang 
bisa saya lakukan? 

Anda dapat meminta untuk mengikuti ujian buku terbuka 
nanti dengan memberi tahu Mitra Belajar Anda. Mereka 
dapat menentukan apakah beberapa fleksibilitas dapat 
membantu Anda, kami ingin membantu. 

 

Saya masih perlu menyelesaikan NG2 / IG2 / GC2 / GC3 
tapi saya berjuang karena dampak COVID-19, apa yang 
bisa saya lakukan? 

Kami memahami ini adalah situasi yang sulit bagi semua 
orang dan kami ingin mendukung Anda sebanyak mungkin. 
Biarkan Mitra Belajar Anda mengetahui posisi Anda 
sehingga mereka dapat menentukan apakah ada 
fleksibilitas yang dapat membantu Anda, kami tertarik 

untuk membantu.

 
Apakah saya akan dirugikan karena ini adalah jenis 
penilaian baru? 
Kami akan mengoperasikan pendekatan 'tanpa kerugian' 
untuk memastikan bahwa Anda tidak dirugikan dan kami 
akan terus melakukannya sebagai pengakuan atas 
gangguan yang disebabkan oleh COVID-19. 
 
Kami akan bertindak untuk melindungi kepentingan 
semua pelajar kami di saat yang sulit ini. 
 
Saya masih memiliki pertanyaan atau masalah. Apa yang 
harus saya lakukan? 
Tim Pengalaman Pelanggan kami siap membantu. Jika 
Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi 
melalui email di obe@nebosh.org.uk atau menggunakan 
fitur 'live chat' di situs web kami.
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1 Apa tujuan dari wawancara penutup? 

Tujuan dari wawancara penutup adalah untuk 
mengkonfirmasi bahwa pekerjaan yang Anda kirimkan 
adalah pekerjaan Anda sendiri dan bahwa Anda tidak 
memiliki bantuan dalam menyelesaikan penilaian Anda. 

Pewawancara dapat mengajukan pertanyaan kepada 
Anda berdasarkan pemeriksaan buku terbuka Anda. 

 

Wawancara penutupan Anda akan dilakukan melalui 
tautan video dan akan dilakukan oleh Pewawancara 
yang dinominasikan oleh Mitra Belajar Anda. 

 

2 Bagaimana saya harus mempersiapkan wawancara 
penutupan saya?  

Anda perlu memastikan bahwa Anda memiliki salah satu 
bentuk identifikasi berikut yang dapat Anda perlihatkan 
kepada Pewawancara di awal wawancara: 

-  paspor 

- surat ijin Mengemudi 

- kartu identitas nasional. 

 

Anda akan diberi tanggal dan waktu untuk wawancara 
penutupan Anda. Anda akan memerlukan akses ke 
ponsel pintar, tablet atau komputer. Wawancara harus 
dilakukan di ruang pribadi dan Anda tidak diizinkan 
memiliki orang lain di ruangan itu pada saat 
wawancara. Pengecualian untuk ini adalah: 

- jika Anda merawat anak-anak atau orang yang rentan 
dan Anda tidak dapat membuat pengaturan yang aman 
bagi mereka untuk dijaga oleh orang lain 

- jika Anda meminta orang lain untuk hadir selama 
wawancara penutupan sebagai bagian dari penyesuaian 
yang wajar. Anda harus mendiskusikan ini sebelumnya 
dengan Mitra Belajar Anda. 

 

Harap perhatikan bahwa penyesuaian yang masuk akal 
perlu disetujui oleh NEBOSH, jadi harap pastikan bahwa 
jika Anda memerlukan penyesuaian yang masuk akal, 
Anda berbicara dengan Mitra Belajar Anda sesegera 
mungkin. 

 

Mitra Belajar Anda akan menghubungi Anda secara 
langsung untuk mengatur wawancara penutupan Anda.

 
1 Format apa yang akan diambil oleh wawancara? 

Pewawancara akan memperkenalkan diri. 

 

Menampilkan identitas Anda: Anda akan diminta untuk 

menunjukkan identitas Anda kepada Pewawancara, yang 

akan melakukan pengecekan silang dengan rincian 

pendaftaran Anda. 

 

Perlihatkan ruangan tempat Anda berada: Pewawancara 

perlu melihat Anda tidak memiliki catatan atau perangkat 

elektronik yang dapat Anda akses selama wawancara. Anda 

juga perlu duduk agar Pewawancara dapat melihat pintu 

kamar tempat Anda duduk. 

 

Pertanyaan: Pewawancara akan mengajukan pertanyaan 

berdasarkan ujian buku terbuka Anda. Anda akan diminta 

untuk menjelaskan pekerjaan Anda secara umum terlebih 

dahulu sebelum pertanyaan yang lebih spesifik diajukan 

berdasarkan pada kiriman Anda. Ini adalah kesempatan 

bagi Anda untuk menunjukkan apa yang telah Anda pelajari 

selama studi. Lihat juga bagian 'Kiat untuk wawancara 

penutupan yang sukses', di bawah ini. 

 

Akhir wawancara: Pewawancara akan menutup wawancara 

tetapi tidak akan dapat memberi tahu Anda tentang 

hasilnya pada panggilan video. 

 

Apa yang terjadi selanjutnya? 

Jika Pewawancara senang bahwa karya itu adalah milik 

Anda, tanda Anda akan dinyatakan sesuai dengan kerangka 

waktu NEBOSH yang diterbitkan. Jika Pewawancara Anda 

tidak puas dengan itu 

kerja adalah pekerjaan Anda sendiri, mereka akan 

memberi tahu NEBOSH yang kemudian menghubungi Anda 

secara langsung untuk menyarankan langkah selanjutnya. 

Ini pada awalnya dapat berupa wawancara kedua dengan 

NEBOSH, atau mungkin penyelidikan yang sejalan dengan 

Kebijakan dan prosedur NEBOSH untuk dugaan malpraktek 

dalam pemeriksaan dan penilaian. 

 

Apakah saya akan menerima tanda untuk wawancara 

penutupan saya? 

Wawancara penutupan Anda bukan penilaian, dan 

karenanya Anda tidak akan menerima tanda untuk itu.
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1 Tips untuk wawancara penutupan yang sukses 

 

Sebelum wawancara 

- Pastikan Anda mengunduh perangkat lunak apa 
pun agar tautan video berfungsi sebelum 
wawancara. 

- Dapatkan teman atau anggota keluarga untuk 
mendengarkan Anda menggambarkan apa yang 
Anda tulis tentang ujian buku terbuka Anda. Jika 
memungkinkan lakukan ini menggunakan tautan 
video, sehingga Anda dapat terbiasa 
mempresentasikan dengan cara ini. 

- Pastikan Anda memiliki identitas Anda sebelum 
wawancara. 

- Pastikan bahwa Anda memiliki ruangan yang 
tenang di mana Anda akan merasa nyaman dan 
tidak akan terganggu. 

- Anda bisa mengambil segelas air. 

 

Selama wawancara 

- Jawab pertanyaan Anda dengan jujur dan jika 
Anda tidak yakin tentang sesuatu, jangan 
mencoba menebak jawabannya. Ingat, 
Pewawancara tidak menilai Anda, jadi Anda 
tidak akan ditandai. 

- Dengarkan baik-baik pertanyaan yang diajukan 
dan cobalah untuk menjawabnya dengan 
ringkas. 

- Cobalah untuk santai. Ini mungkin tampak sulit 
tetapi ingatlah ini adalah kesempatan Anda 
untuk menunjukkan apa yang telah Anda pelajari 
selama studi Anda.

 
1 Bagaimana jika saya tidak memiliki akses ke ponsel 

pintar, tablet atau komputer untuk melakukan 

wawancara penutupan? 

 

Anda harus mendiskusikan ini dengan Mitra Belajar Anda. 

Jika panduan legislatif lokal untuk negara Anda 

mengizinkannya, dimungkinkan untuk mengatur agar 

wawancara dilakukan secara tatap muka. Salah satu 

tujuan dari wawancara penutupan adalah untuk 

mengkonfirmasi identitas Anda. Sayangnya, ini tidak 

mungkin dilakukan hanya melalui telepon. Jika 

pengaturan alternatif yang aman tidak dapat dilakukan, 

maka ada opsi untuk menunda tahap akhir ini sampai 

aman untuk menyelesaikan wawancara tatap muka. 

 

Anda harus menghubungi Mitra Belajar Anda jika Anda 

memiliki pertanyaan terkait wawancara penutupan Anda.
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