Český institut pro marketing CIMA, z.s.
Certifikační orgán CS CIMA
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 602 201 648
Akreditovaný certifikační orgán

E-mail: certifikace@cima.cz
http://www.certifikace-cima.cz

ŽÁDOST O CERTIFIKACI CIMA
(Slouží také jako evidenční list uchazeče. Vyplňte prosím čitelně, nejlépe hůlkovým písmem!). Údaje označené * nejsou povinné.

Typ certifikace – certifikační schéma/název funkce: MCA 5-2015-marketingový specialista (CIMA-A) ;
MCB 5-2015 marketingový manažer (CIMA-B)  ; PCA 5-2015 obchodník-prodejce (prodej CIMA-A);
PCB 5-2015 Sales Manager (prodej CIMA-B) ; MCC 5-2015 MBA diplomovaný marketér marketing
CIMA-C) ; strojírenský mistr ; manažer výroby (provozu)  ;(zakřížkujte příslušný typ)
V případě, že absolvujete přípravný vzdělávací kurz u AVI, uveďte prosím následující údaje:

Klíč kurzu: …………………………………………………………… Konaný od: ……..…………………do: ………………
Akreditovaný vzdělávací institut: …………………………………………………………..Bez kurzu u AVI: ANO / NE

Jméno uchazeče: ........................................Příjmení uchazeče: ………………………………………………………..
Titul: ………

Datum narození: ……..........................

Místo narození v: ………………….……………

Stát (pokud jiný než ČR):……………………………….

Adresa bydliště:

Ulice:……………………………………………………………..

č. popisné (evid.): ………………….

Město: ............................................................... …………………………... PSČ: ....................................

Mobilní telefon*: .........................................................................

Pevná linka ⃰: ………………………………………….

kontaktní e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………
⃰ Název a adresa zaměstnavatele (nepovinné): Název společnosti (dle obchodního rejstříku):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Ulice + č.p.: ....................................................

PSČ: ………………………………....

Město: ......................................................................

IČO: …………………………………….

Funkce v zaměstnání: ........................................

DIČ: …………………………………

Telefon.: ...............

Mobill: ……………………………

E-mail…………………………………………………………

Obor, ve kterém pracujete:  Průmyslová výroba a doprava  Stavebnictví  Zemědělství  Bankovnictví, pojišťovnictví
 Zdravotnictví  Info-komunikační technologie  Obchod, cestovní ruch  Vzdělávání, poradenství  Státní a místní správa
 Jiná oblast: (uveďte jaká)……………………………………………………………………………………………………………………….

Korespondence probíhá elektronicky na kontaktní emailovou adresu. Označte, na které e-mailové adrese si
přejete komunikovat. Výsledky certifikační zkoušky jsou ale zasílány písemně na korespondenční adresu
poštou, uveďte proto adresu pro zasílání informací poštou, tak, aby zásilka mohla být doručena.
 e-mail na pracoviště

 e-mail na soukromou adresu (doporučujeme)

Poštovní korespondenční/kontaktní adresa včetně PSČ (jen pokud jiná než trvalé bydliště):

⃰ ⃰ Zkouška skládaná poprvé:

ANO

Opakovaná

Datum certifikační zkoušky: ……………………………………..(pokud není datum zkoušky prozatím vyhlášeno, není
nutno uvádět, CS CIMA potvrdí datum u potvrzení registrace na zkoušku)
Zkouška opakovaná:  celá zkouška nebo žádám o certifikaci jen u části zkoušky:  část 1  část 2  část 3
Praxe celkem: ………… let a/nebo ….. měsíců; z toho v oboru marketingu, obchodu, výroby (uveďte délku a druh
praxe) ……………………………………………………………………………………………………………………
Uveďte prosím nejvyšší dosažené vzdělání a odbornou kvalifikaci v oboru marketingu, obchodu, výroby (škola, kurz)
………………………………………………………………………………………
Typ dosaženého dokladu o vzdělání:  státní zkouška, zkouška z předmětu, maturita, osvědčení, certifikát
 Jiný typ – jaký ………….……………………………………………………………………………………
Průkaz o získané kvalifikaci pro přijetí žádosti k certifikaci je přiložen:
 ANO
 NE
(Uchazeči z certifikačních kurzů CIMA u akreditovaných AVI CIMA nemusí průkaz kvalifikace předkládat). Certifikační orgán
zkoumá, zda uchazeč splňuje obecné podmínky pro vykonání zkoušky podle příslušného certifikačního schématu daného typu
certifikace.

Zvláštní požadavky - speciální režim u zkoušky (pokud nemáte zvláštní požadavky, nevyplňujte)
V případě, že nemůžete vykonat odbornou zkoušku za obvyklých stanovený podmínek, můžete požádat o
zvláštní režim u zkoušky (důvody: nemoc, invalidita, aktuální zdravotní stav, apod. Tyto důvody musí být
písemně prokázány).
 Ano, mám zvláštní požadavky na speciální režim u zkoušky.(**)
Důvody:……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Požadavek:
Průkaz pro uznání požadavku: přiložen: ANO-NE

UPOZORNĚNÍ
V souladu s požadavkem normy 17024 pro ověřování odborné kvalifikace stvrzuje uchazeč svým podpisem, že:
-

-

-

se seznámil s certifikačním schématem 5-2015 pro daný typ certifikace, a s podmínkami Zkušebního řádu pro
příslušný typ certifikačního schématu. Zejména upozorňujeme na články týkající se udělování, udržování
(dozor) a obnovování, (platnost certifikace a recertifikace) včetně podmínek pro udělení, pozastavení nebo
odnětí certifikátu, poskytnutí informací nutných pro hodnocení uchazeče, podmínek pro předání a užívání
certifikátu a obsah certifikátu). Dokumenty, podle kterých se realizuje certifikace, jsou uvedeny v certifikačním
schématu daného typu certifikace.
souhlasí s uložením osobních údajů do databáze CIMA a jejich použitím ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
480/2004 Sb. , a nařízení EU - GPDR
souhlasí s podmínkami a ustanoveními systému certifikace, smluvními cenovými podmínkami a dalšími
podmínkami a pokyny pro vykonání zkoušky a udělení certifikátu dle příslušného certifikačního schématu (**)
potvrzuje závazně svoji účast na zkoušce dle uvedených údajů a v případě, že se zkoušky nezúčastní bez
kvalifikované omluvy, je povinen znovu uhradit v případě dalšího požadavku na zkoušku poplatek za certifikaci
(**)
se zavazuje, že nebude monitorovat, evidovat a předávat druhým osobám/organizacím informace, dokumenty
a data použité certifikačním orgánem u zkoušky s možností právního postihu v případě nedodržení (**)
bude dodržovat závazná pravidla požární ochrany a BOZP v místě konání zkoušky (**)

Bez podpisu uchazeče je žádost neplatná!!!
V…………………………… ......................dne: …………………………………................
Podpis uchazeče (nebo účastníka kurzu u AVI v případě evidenčního listu kurzu):…………………………………………………
(vlastnoruční podpis)

Dodatečné informace*: souhlasím se zasíláním informací o marketingových a prodejních akcích podporujících
další udržování a zvyšování kvalifikace:
 ANO
 NE
Vysvětlivky: *nepovinné údaje; ** neplatí pro evidenční list. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s;. č. účtu: 37733021/0100
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