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Hodnotící kritéria pro opakovanou certifikaci:
Dotazník je vyhodnocován CS CIMA přidělením bodů. Bodové hodnocení se týká otázek 1
až 14 s výjimkou otázek označených jako N. A.(č.10,13 a 14), které slouží pro
zdokumentování významu procesu certifikace a validaci systému opakované certifikace.
Hodnoty výpovědi stanoví a zapisuje zkušební komise do označeného pravého sloupce.
Každé odpovědi jsou přiřazovány zkušební komisí číselné hodnoty podle obsahu a relevance
odpovědi a to od 0 (nejnižší- nejhorší, kompetence nejsou uplatňovány) až do 5 (nejvyšší
nejlepší). Získané body se nakonec celkem sečtou. Testový dotazník je hodnocen přidělením
bodů dle uvedené hodnoty na testovém dotazníku a má celkem 10 otázek s možností
získání max.20 bodů.
CS CIMA posoudí v průběhu 45 dní od obdržení žádosti uchazeče o recertifikaci předanou
dokumentaci a zpracovaný test, a na základě stanovené metodiky hodnocení (QP 75-01-22)
a výsledku hodnocení všech podkladů potvrdí CS CIMA možnost uznání procesu opakované
certifikace uchazeče rozhodnutím ředitele CS CMA nebo CS CIMA neudělí opakovanou
certifikaci a nařídí jednu z dalších metod procesu opakované certifikace dle bodu 7. tohoto
ustanovení Statutu. V případě, že žádost a předaná dokumentace o pracovních
zkušenostech uchazeče bude pro CS CIMA postačujícím podkladem, záznam bude
vyhodnocen na 26 a více bodů a uchazeč dosáhne 13 a více bodů z celkového možného
hodnocení testu ve výši 20 bodů, celkový výsledek opakované certifikace je prospěl. Ředitel
CS CIMA rozhoduje o udělení opakované certifikace a certifikátu. V případě, že nebude
žádost a dokumentace uchazeče postačující (méně než 26 bodů), nebo uchazeč nedosáhne
potřebný počet bodů hodnocení testu (méně než 13 bodů), ředitel CS rozhodne o jiném
dalším způsobu a metodě recertifikace, bude uchazeč příslušně písemně informován o
dalším postupu a termínech vyřizování žádosti o opakovanou certifikaci a po splnění
požadavků hodnocení opakované certifikace dle bodu 9 Statutu certifikace rozhodne ředitel
CS CIMA o udělení nebo neudělení opakované certifikace. Součástí celkového hodnocení
uchazeče je také předaný dotazník (CV) o uplatnění odborné způsobilosti držitele certifikátu.
Při hodnocení se bere v úvahu, zda se jedná o žadatele na mateřské nebo rodičovské
dovolené, dlouhodobě nemocného žadatele, dočasně nezaměstnaného žadatele apod.
Hodnocení je vedeno ve smyslu případného zjištění závažných negativních případů
nedodržování nebo nevyužívání podmínek udělené certifikace a nevyužívání potvrzených
kompetencí, nikoliv o snahu o vyloučení žadatelů o opakovanou certifikaci za předpokladu
dodržení zásad a podmínek udržení a potvrzení odborné způsobilosti certifikované osoby dle
udělené certifikace a příslušného certifikačního schématu.
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