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INSTRUKCE PRO ZKOUŠKY u CS CIMA
Přečtěte si laskavě níže uvedené instrukce, dříve než začnete u zkoušky řešit otázky.
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Není dovoleno brát si s sebou učební podklady, aktovky nebo tašky do zkušebního místa ke stolku
s výjimkou malých osobních kabelek. Máte-li přesto u stolku tašku, odložíte ji laskavě do určené části
místnosti. Do zkušebního sálu nevstupujte před oficiálním otevřením sálu zkouškovým komisařem.
Používání přístrojů pro elektronický přenos dat (mobilní telefony, vysílačky atd.) není ve zkouškovém
sálu dovoleno a případné porušení bude bráno jako porušení podmínek účasti na zkoušce.
Zkontrolujte si jméno a adresu, datum a místo narození, titul na zkušebním průkazu, který jste dostali a
v případě, že jsou některá data uvedena špatně, opravíte je čitelně na aktuální stav dat; na začátku každé části
se podepište do zvláštní rubriky a ponechte si svůj zkušební průkaz na svém určeném místě a nikam ho
neodnášejte. Zkontrolujte si velmi pečlivě adresu uvedenou jako korespondenční, na tuto adresu
obdržíte vyjádření ohledně výsledku certifikace!!
Zkouškové průkazy budou vybrány po podpisu účasti na všech částech zkoušky. Na zkušebním průkazu je
uvedeno Vaše zkušební číslo, které budete uvádět na všechny dokumenty, včetně zadání.
Po zahajovací výzvě napište na obdržené materiály a dále na každou stránku otázek vč. konceptního papíru
své zkušební číslo. Na žádné zkušební dokumenty nepište své jméno, pouze a vždy zkouškové číslo.
Vypracování bude kontrolováno podle čísel, anonymně, ne podle jmen.
Před zahájením každé části zkontrolujte počet stránek ve svazku s otázkami s počtem stránek uvedených na
titulní straně.
V každém souboru otázek je na první straně poučení. Přečtěte si je laskavě velmi pečlivě před začátkem.
V tomto poučení je uveden čas, který je k dispozici pro onu část zkoušky. Pokud se potřebujete zeptat n
organizační záležitosti, povolený způsob je zvednout ruku a klást otázky jednomu z dohlížejících.
Zvláště se bude sledovat, zda není porušováno pravidlo zákazu domlouvat se s ostatními kandidáty. Takový
kontakt se může považovat za pokus o porušení podmínek zkoušky s nepříjemnými důsledky. V průběhu
zkoušky a ve zkušebním sálu není dovoleno používat mobilní telefony nebo jiné prostředky pro
přenos a uchování dat.
Po jednotlivých částech zkoušky bude přestávka dle časového rozvrhu
Po ukončení písemné části zkoušky odevzdáte všechny obdržené materiály zadání a své odpovědi, případně
je vložíte dle pokynů do obálky se zkouškovým číslem. Odevzdávají se všechny materiály, včetně použitého
konceptního papíru a zadání zkoušky.
Upozornění - v případě neodevzdání zkouškového průkazu, zadání zkoušek a odpovědí s veškerými
materiály, bude práce vždy hodnocena jako „neprospěl-neprospěla“.

10. Uchazeč zpracovává zkušební podklady samostatně, bez pomoci, nápovědy apod. Případné rozhovory
s dalšími účastníky zkoušky v průběhu zkoušky mohou být kvalifikovány jako nápověda a příslušná
část zkoušky vyhodnocena jako neprospěl(a)
11. Výsledky zkoušky Vám zašleme do nejpozději do 14 dnů u zkoušek Prodej a do 6 týdnů u zkoušek
marketing na adresu bydliště uvedenou ve zkušebním průkazu, proto údaje na zkušebním průkazu
pečlivě ověřte, případně opravte. !!!!!!!!! Velmi důležité!!!
12. Úspěšným absolventům zkoušky bude současně zaslána pozvánka na předávání certifikátů nebo sdělen
způsob předávání certifikátů.
13. V případě, že se nebude konat hromadné předávání úspěšným uchazečům, zašle CS na žádost uchazeče
certifikát poštou, nebo si uchazeč vyzvedne certifikát v sekretariátu CS CIMA.

14. Pro potřebu počítání si prosím určitě vezměte kalkulačku, provádění výpočtů
na mobilním telefonu není dovoleno!!
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