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Opakovaná certifikace- recertifikace
1. Opakovaná certifikace je proces potvrzování shody s aktuálními požadavky
platného certifikačního schématu v případech opakované certifikace za
účelem potvrzení trvalé odborné způsobilosti certifikované osoby. Podmínky
recertifikace vycházejí z programového prohlášení Rady pro Certifikaci,
představenstva CIMA a CS CIMA a jsou založeny na očekávané stálosti a
neměnnosti souboru hodnotících standardů pro jednotlivé typy certifikací
v průběhu certifikačního cyklu 5 let pro období 2015-2020. Proces a postupy
recertifikace se řídí příslušnými ustanoveními Statutu certifikace, článku XI.
Opakovaná certifikace je dobrovolná a není založena na systému
automatického prodloužení platnosti vydaného certifikátu, ale na systému
dobrovolného obnovení platnosti certifikátu a potvrzení odborné způsobilosti
na další období 5 let ze strany držitele certifikátu.
2. Opakovaná certifikace je obvykle zahájena nejpozději 3 měsíce před
ukončením stanovené doby platnosti certifikátu vydávaného CS CIMA a
netýká se případů pozastavení nebo odnětí certifikátu dle článku X. Dozor
tohoto Statutu. Pokud držitel certifikátu požádá o opakovanou certifikaci
v době delší než 1rok po ukončení platnosti původního vydaného certifikátu,
je v případě rozhodnutí o udělení opakované certifikace zkrácena platnost
opakované certifikace na dobu 5 let od data vydání původního certifikátu.
Konečným výsledkem procesu recertifikace je:
a)

Udělení recertifikace-opakované certifikace na období 5 let

b)

Neudělení recertifikace (opakované certifikace) a možnost využití dalších
metod posuzování dle bodu 7 tohoto Statutu certifikace

Opakovaná certifikace vychází z podmínky průkazu aktivního využívání
získané kvalifikace (odbornosti) ze strany držitele certifikátu po dobu platnosti
certifikátu, profesního a dalšího odborného rozvoje dle podmínek příslušného

certifikačního schématu. Jako výchozí základní postup v procesu recertifikace
je stanoven záznam o pracovních zkušenostech a zpracování testových
otázek, který vyplní uchazeč o recertifikaci. Struktura a obsah záznamu je
uveden v příloze Statutu, (QF 75-24/01) a vystaven na webu CS CIMA.
Opakovaná certifikace může být zahájena nejpozději do 2 let od ukončení
platnosti předchozího certifikátu uchazeče. Požadavky o opakovanou
certifikaci podané po uplynutí 2 let od ukončení platnosti původního certifikátu
uchazeče budou posuzovány jako nové žádosti o certifikaci posuzované jako
opakovaná zkouška.
•

Uchazeč o recertifikaci doručí CS CIMA řádně a kompletně vyplněný
formulář žádosti o recertifikaci a současně doloží žádost písemnou
dokumentací ve formě vyplněného záznamu o pracovních
zkušenostech. Uchazeč uhradí poplatek ve stanovené výši za
opakovanou certifikaci.

Forma žádosti a obsah žádosti o recertifikaci je předepsána formulářem CS
CIMA s názvem Žádost o opakovanou certifikaci (recertifikaci), (QF 7515/02). Formulář žádosti je vystaven na webu CS CIMA. Metodika
vyhodnocování: Jednotlivé body 1 až 14 dotazníku s výjimkou bodů
označených jako N.A. jsou hodnoceny bodovou stupnicí 0 (nejméně) až 5
bodů (nejvíce).
3. Na základě žádosti o opakovanou certifikaci zašle CS CIMA dále uchazeči
zkušební test, který žadatel zpracuje a zašle vyplněný zpět CS do 5
pracovních dnů.
4. CS CIMA potvrdí přijetí žádosti po vyhodnocení formálních a předepsaných
náležitostí Žádosti a zašle žadateli test.
5. 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. jak uvedeno níže. 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 tohoto 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.
6. Vydávaný certifikát podepisuje pouze ředitel CS CIMA i za zkušební komisi.
Vydávaný certifikát má náležitosti dle článku VIII tohoto Statutu.
7. Další možné metody a postupy posuzování žádostí o opakovanou certifikaci
(recertifikaci)
a) Posuzování na místě a/nebo
b) Další odborný rozvoj, typu povinný seminář, doporučený kurz, jehož
součástí je zkouška a/nebo
c) Strukturovaný pohovor
d) Zkoušení
8. Systém opakované certifikace (recertifikace) je zahrnut v programu
vypracování a udržování certifikace CS CIMA (certifikačních schémat CS
CIMA). Termíny opakované certifikace vyhlašuje certifikační orgán podle
reálné potřeby a návaznosti, minimálně 2x ročně pro certifikační schémata
MCA, MCB, a jednou ročně pro certifikační schémata MCC, PCA a PCB.

