
 
 

IIBA certificiranje – pogosta vprašanja »FAQ« 

 

Zakaj sploh bi sploh želeli IIBA certifikat? 

 Ker se v procesu pridobivanja in usposabljanja za certifikat ogromno naučite in 
postavite vaše trenutno znanje, kompetence in razumevanje poslovne analitike 
na višjo raven. 

 Ker so IIBA certifikati mednarodno priznani in cenjeni. Vse bolj so prepoznani 
tudi pri nas in vse večkrat so navedeni kot zahteva v razpisih. 

 Postopek pridobitve in vzdrževanja certifikata vam zagotavlja, da se nenehno 
izboljšujete in nadgrajujete. 

 Ker predstavlja pomemben mejnik na vaši karierni poti. 

 Ker vam certifikat prinese pripadnost stroki na lokalni in globalni ravni.  

 Ker verjamete v svoj poklic in ga radi opravljate. 

 Ker se nikoli ne želite nehati učiti. 

 Ker boste kot imetnik kateregakoli IIBA certifikata lažje zaposljivi. 

 Imetniki certifikata imajo višjo plačo od sodelavcev na istem delovnem mestu. 

 

Kje začeti in kakšne so zahteve? 

IIBA (International Institute of Business Analysis®) ponuja možnost pridobitve 3 različnih 
certifikatov - ECBA (Entry Certificate in Business Analysis™), CCBA (Certification of 

Capability in Business Analysis™) in CBAP (Certified Business Analysis Professional™).  

V prvem koraku morate določiti kateri od certifikatov bi vam ustrezal, nato preverite ali 

izpolnjujete pogoje za pridobitev certifikata. Pomagate si lahko s tabelo spodaj: 
 

 

 



 

 

 

Postopek pridobitve 

1. Šolanje  

Priporočamo vam, da se prijavite na Profesionalni modul (Bootcamp) IIBA šole 

poslovno analitičnih pristopov, kjer boste lahko v 8ih tednih skupaj s predavatelji 
obdelali vsa področja BABOK-a. Po predavanjih je vsak dan predvidena študijska 
skupina, kjer boste skupaj z ostalimi vadili izpitna vprašanja. Imeli pa boste tudi 

podporo in pomoč predavateljev (pri oddaji dokumentacije in pri izpitnih 
vprašanjih).  

 

2. Oddajte prijavnico za opravljanje IIBA certifikata in  začnite vpisovati delovne 
izkušnje  

V tem koraku boste morali vpisati svoje dosedanje delovne izkušnje na področju 
poslovne analitike (v pred-pripravljen spletni obrazec).  

 

3. Prijava na izpit 

V približno treh tednih boste prejeli odgovor s strani IIBA, če je vaša vloga 
odobrena. Če je vloga odobrena, se lahko začnete intenzivno pripravljati na 
opravljanje izpita. 

 

Ali moram certifikat obnavljati? 

Da, ker je pomembno, da sledite trendom in smernicam v stroki. Recertificiranje poteka 
vsake 3 leta. ECBA (vstopni certifikat ne zahteva obnovitve). V tem času morate nabrati 
ustrezno število CDUs točk, ki jih lahko pridobite na konferencah, webinarjih, dogodkih, 

ki jih organizira IIBA Slovenija… 

 

Ali moram postati IIBA član, če se želim certificirati? 

Ne, ni vam potrebno postati IIBA član. Vendar vam to priporočamo, ker boste že takoj 

prejeli pdf BABOK v3. Poleg tega so vse cene za IIBA člane bolj ugodne. 

 

Ali lahko opravljam izpit v Sloveniji? 

Da, izpit lahko opravljate v Ljubljani. 

  

Še več vprašanj in odgovorov najdete na spletni strani: https://www.iiba.org/ 

 

Dodatno 

Če je še kakšno vprašanje ostalo neodgovorjeno ali potrebujete več informacij, se nam 
oglasite na info@slovenia.iiba.org in z veseljem vam bomo pomagali. 
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