
 

 

Kaj morate vedeti o našem programu certificiranja? 

 

Certifikati IIBA® omogočajo strokovnjakom na področju poslovne analitike 

pridobivanje novih strokovnih znanj in ključnih kompetenc.  Certificiranje 

izboljša vašo prepoznavnost na trgu, vašo zaposljivost in vam omogoča večji 

zaslužek. 

 

 

 

Poslovni analitiki so eden od najbolj iskanih kadrov v svetu in vse bolj tudi pri 

nas. V obdobju 2014 –2024 je predvideno 14%  povečanje potreb po teh 

kadrih. Prav tako se ugotavlja, da imajo certificirani poslovni analitiki 

povprečno 16% višjo plačo, kot analitiki brez certifikata (Vir: Randstad.ca) 

Programi certificiranja  in testiranja temeljijo na korpusu znanj na področju 

poslovne analitike BABOK® (Business Analysis Body of Knowledge) - 

globalnem mednarodnem standardu na področju poslovne analitike. 

 

Katere certifikate lahko pridobite s pomočjo IIBA Slovenija? 

 

ECBA ™ (Entry Certificate in Business Analysis™) je namenjen začetnikom, ki 

vstopajo v svet poslovne analitike. ECBA išče temeljno znanje o tem, kako 

pristopiti k poslovni analitiki v skladu z naborom znanj BABOK®, za vse tiste, 

ki na tem področju še nimajo praktičnih izkušenj. 

 

CCBA® (Certificate of Capability in Business Analysis) če imate 2 do 3 leta 

delovnih izkušenj na področju poslovne analitike, potem je to pravi certifikat za 

vas. S pridobitvijo tega certifikata se bo povečala vaša sposobnost prevzemanja 

večjih in bolj kompleksnih projektov. 

 

CBAP® (Certified Business Analysis Professional) je namenjen BA 

strokovnjakom, ki imajo več kot pet let praktičnih delovnih izkušenj na področju 



 

poslovne analitike. S pridobitvijo tega certifikata dobite potrdilo o vašem 

vrhunskem znanju, spretnostih in izkušnjah na področju poslovne analitike. 

 
IIBA®-AAC (Agile Analysis Certification)  je nov specializiran certifikat IIBA na 

področju poslovne analitike, ki se osredotoča na uporabo agilnih pristopov pri 

delu poslovnega analitika. IIBA ga je dodala zaradi velikega povpraševanja po 

povezovanju poslovne analitike in agilnih pristopov, posebej na področju 

sodelovanja na projektih in izboljšanja rezultatov projekta. 

 

Za vas smo pripravili šolanje za lažjo pridobitev certifikatov (več v naši IIBA 

šoli poslovno analitičnih pristopov: https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-sola). 

Več podatkov o certifikatih dobite tudi na spletni strani IIBA: 

https://www.iiba.org/certification/core-business-analysis-certifications/ 

 

Za vsa morebitna dodatna vprašanja o IIBA certificiranju nam lahko tudi 

pišete na info@slovenia.iiba.org. 
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