PRAVILNIK DIMAQ RECERTIFICIRANJA

I.

SPLOŠNA DOLOČILA
1. DIMAQ Strokovni certifikat digitalnega marketinga, je edinstven certifikat v panogi
digitalnega marketinga, ki ga podeljuje Zavod IAB Slovenija. Načela in postopki
pridobivanja certifikata, so definirani v Pravilniku izvajanja DIMAQ Strokovnega izpita.
2. Uspešno opravljen DIMAQ Strokovni izpit, pomeni pridobitev DIMAQ Strokovnega
certifikata, ki velja 2 leti od datuma pridobitve. Veljavnost certifikata po tem obdobju
poteče, razen če ga imetnik ne podaljša na načine, navedene v tem pravilniku oziroma
ponovno opravlja izpit.

II.

POSTOPKI RECERTIFIKACIJE

1. Imetnik certifikata, ga lahko podaljša za nadaljnji dve leti, v kolikor je v času veljavnosti
certifikata, pridobil potrebnih 100 točk, iz naslova nadaljnjega izobraževanja iz področja
digitalnega marketinga.
Omenjene točke je možno pridobiti:
●
●
●
●
●

z udeležbo na strokovnih dogodkih, konferencah, seminarjih panoge (aktivna udeležba –
panelist, govornik ali pasivna udeležba - udeleženec),
z udeležbo na strokovnih delavnicah, tečajih (aktivna udeležba - govornik, panelist ali
pasivna udeležba - udeleženec),
z objavami strokovnih člankov, publikacij in ostalin prispevkov (kot avtor ali soavtor) iz
področja digitalnega marketinga,
s sodelovanjem v IAB delovnih skupinah,
z nadaljnjim izobraževanjem na diplomskem ali podiplomskem študiju.
Zgoraj omenjene aktivnosti pridobivanja točk, morajo biti priznane (akreditirane) s strani
Zavoda IAB Slovenija ali morajo biti v organizaciji Zavoda IAB Slovenija.
Postopki podeljevanja akreditacij Zavoda IAB Slovenija, so podrobneje obravnavani v
posebnem dokumentu Pravilnik podeljevanja DIMAQ akreditacije in niso
predmet tega pravilnika. Seznam aktivnosti organiziranih s strani Zavoda IAB Slovenija
ter ostalih akreditiranih dogodkov za pridobivanje DIMAQ točk, je dostopen na spletni
strani www.iab.si/dimaq.

2. Dolžnost vsakega imetnika certifikata je, da obvesti Zavod IAB Slovenija, o vključenosti v
določene aktivnosti, s katerimi pridobiva DIMAQ točke.
3. Zavod IAB Slovenija vodi sistem recertifikacije, preko posebne platforme ter omogoča
vsem imetnikom certifikata, dostop do te platforme, preko spletne strani
www.dimaq.iab.si
4. Točke, pridobljene z določeno aktivnostjo, je potrebno javiti v roku treh mesecev po
koncu aktivnosti. Obrazec za sporočanje aktivnosti za pridobivanje DIMAQ točk, je
priložen (priloga št. 1).
5. Zavod IAB Slovenija, vsako vlogo s pridobljenimi točkami pregleda v roku desetih dni, od
prejema te vloge. Ko je vloga pregledana in odobrena, se točke imetniku certifikata,
avtomatično dodelijo na njegov račun v DIMAQ sistemu.
6. V primeru dvoma, Zavod IAB Slovenija pozove imetnika certifikata, k dopolnitvi vloge ali
k predložitvi dodatne dokumentacije, v roku desetih dni.
7. Ko imetnik certifikata zbere 100 točk, se mu veljavnost certifikata avtomatično podaljša
za dve koledarski leti. V primeru, da imetnik certifikata zbere manj kot 100 točk, v
obdobju veljavnosti certifikata, torej dve leti, postane certifikat neveljaven. Posameznik
mora v tem primeru ponovno opravljati DIMAQ izpit ter ga uspešno opraviti, če želi
ponovno pridobiti DIMAQ Strokovni certifikat.

PRILOGA ŠT. 1
OBRAZEC ZA SPOROČANJE AKTIVNOSTI ZA PRIDOBIVANJE DIMAQ TOČK

Obrazcu za sporočanje aktivnosti, je potrebno priložiti dokazila o prijavi/prisotnosti na
določenenem dogodku (original, kopija ali scan prijave oziroma link do spletne forme). V
primeru objav strokovnih člankov, je prav tako potrebno priložiti kopijo članka, izvod
edicije oziroma link do objave na spletu.

OBRAZEC ZA SPOROČANJE AKTIVNOSTI ZA PRIDOBIVANJE DIMAQ TOČK

Ime in priimek:
Številka certifikata:
Veljavnost certifikata:

AKTIVNOSTI

1. Konferenca / kongres / seminar / forum:
Naslov: _______________________
Organizator: ____________________
¨ Udeleženec
¨ Govornik
¨ Panelist
(V primeru, da je panelistov ali govornikov več, se število točk ustrezno porazdeli med njimi).

2. Delavnice / Treningi / Tečaji:
Interna / Eksterna delavnica: _________________________________
Tema: _____________________________
Datum: _____________________________
Ime in priimek izvajalca delavnice: ____________________________
3. Publikacije, poročila, avtorski članki, ostali prispevki:
Naslov objave: __________________________________
Datum objave: __________________________________
Link do objave ali kopija objave: __________________________
4. Sodelovanje v delovnih skupinah IAB Slovenija:
Ime delovne skupine: _________________________________________
Število sej: _______________
Ime in priimek vodje delovne skupine: _______________________________
5. Dodiplomski / podiplomski študij:
Ime univerze: ________________________________________________
Področje študija / specializacije: __________________________________
Datum diplome/magisterija: ___________________

6. Aktivnosti, ki jih organizira IAB:
Način udeležbe ustrezno označite z x
Dogodek

Datum

Udeleženec

Govornik

Panelist

IAB Akademija

Prosim za priznanje aktivnosti, kot del DIMAQ programa za recertificiranje, ki dosega _______
točk, glede na določen točkovnik aktivnosti.
Obrazcu je potrebno priložiti dokazilo/a o udeležbi dogodka/ov (prijavo na dogodek - originalni
dokument, kopijo, scan ali link do spletne prijave).

Podpis imetnika certifikata:
_________________________

Izpolni Zavod IAB Slovenija:
Zavod IAB Slovenija priznava prijavljeno aktivnost ter dodeljuje _________ točk, kot del DIMAQ
programa za recertificiranje.
Zavod IAB Slovenija ne priznava prijavljene aktivnosti. Obrazložitev:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe za DIMAQ program za recertificiranje:
_____________________________________________

