PYT.: Jakie są szczegóły dotyczące CIA Challenge exam? Ile jest pytań? W jakim terminie muszę zdać
egzamin?
ODP.: CIA Challenge exam jest stworzony na potrzeby osób posiadających certyfikat CCSA / CFSA /
CGAP, i obejmuje zagadnienia, które nie są zawarte w CCSA / CFSA / CGAP, wypełniając lukę miedzy
zakresami tych programów a zakresem programu CIA, który będzie obowiązywał od 2019 r., ze
szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowych ramowych zasad praktyki zawodowej (IPPF International Professional Practices Framework). Kandydaci, którzy zdadzą CIA Challenge exam
otrzymają certyfikat CIA. Egzamin CIA Challenge jest w formie testu wyboru i zawiera 150 pytań.
Kandydaci mają 3 godziny na ukończenie egzaminu. Sylabus do CIA Challenge exam jest zawarty w
Załączniku A.
PYT.: Co zawiera CIA Challenge exam? Jaki jest jego koszt?
Egzamin w jęz. angielskim w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2020
Pierwsze podejście

Powtórzenie egzaminu / Kolejne podejście

Członkowie IIA

Pozostałe osoby

Członkowie IIA

Pozostałe osoby

895.00 $

1,095.00 $

595.00 $

795.00 $

Cena zawiera:

Cena zawiera:

Cena zawiera:

Cena zawiera:

•
•
•

Aplikację
Rejestrację
Specjalnie
opracowany
program
nauczania w
wersji
elektronicznej –
The IIA CIA
Learning System®
(dostępny przez
12 miesięcy)

•
•
•

Aplikację
Rejestrację
Specjalnie
opracowany program
nauczania w wersji
elektronicznej – The
IIA CIA Learning
System® (dostępny
przez 12 miesięcy)

•

Rejestrację

•
•

Rejestrację

Egzamin w jęz. chińskim, japońskim, portugalskim, hiszpańskim i tureckim w okresie od 01.01.2020
do 31.12.2020.
Pierwsze podejście

Powtórzenie egzaminu / Kolejne podejście

Członkowie IIA

Pozostałe osoby

Członkowie IIA

Pozostałe osoby

695.00 $

895.00 $

595.00 $

795.00 $

Cena zawiera:

Cena zawiera:

Cena zawiera:

Cena zawiera:

•
•

Aplikację
Rejestrację

•
•

Aplikację
Rejestrację

•

Rejestrację

•

Rejestrację

PYT.: Kto może podejść do CIA Challenge exam?
ODP.: Osoby chcące podejść do CIA Challenge exam muszą mieć aktywny certyfikat CCSA / CFSA /
CGAP zanim złożą aplikację i podejdą do egzaminu CIA Challenge.
PYT.: Przygotowuję się do egzaminu CIA ale nie posiadam certyfikatu CCSA / CFSA / CGAP. Czy
mogę przystąpić do egzaminu CIA Challenge?
ODP.: Nie. Egzamin CIA Challenge jest przygotowany i przeznaczony dla osób posiadających certyfikat
CCSA / CFSA / CGAP.
Pyt.: Co mogę zrobić w przypadku gdy mam już zatwierdzoną aplikację do CIA / zdałem już jeden z
egzaminów CIA?
ODP.: Osoby, które posiadają aktywny certyfikat CCSA / CFSA / CGAP i mają zatwierdzoną aplikację
do CIA mogą przystąpić do CIA Challenge exam. Poniżej opisane są poszczególne kroki:
•

Poprzez Help – New Case w systemie CCMS kandydat powinien powiadomić The IIA o chęci
podejścia do CIA Challenge exam. Jako temat sprawy (case) należy wpisać „Admin Request”;

•

Nie należy oczekiwać żadnych zwrotów (w całości lub w części) dokonanych wcześniej
płatności (dotyczy płatności dokonanych w poprzednim programie – standardowym
programie CIA);

•

W przypadku, gdy kandydat nie zda CIA Challenge exam, część / części egzaminu zdane
wcześniej pozostają ważne;

•

Kandydat dokona pełnej opłaty za CIA Challenge exam, zgodnie z informacją zawartą w tabeli
powyżej;

•

Wszystkiej inne wymagania dotyczące CIA pozostają ważne.

W przypadku jeżeli kandydat nie zda egzaminu CIA Challenge, kandydat może ponownie podejść do
tego egzaminu, lub, w ciągu 3 lat od zatwierdzenia aplikacji do CIA Challenge exam, zdać wszystkie
części egzaminu CIA aby otrzymać certyfikat CIA.
PYT.: Dlaczego pakiet w jęz. angielskim do CIA Challenge exam jest droższy?
ODP.: Pakiet do egzaminu CIA Challenge w języku angielskim jest droższy ponieważ zawiera
specjalnie opracowany program CIA Learning System, który pomaga w przygotowaniu do CIA
Challenge exam. CIA Learning System nie jest dostępny w pozostałych, wspomnianych wcześniej
językach.
PYT.: Kiedy mogę podejść do egzaminu CIA Challenge?
ODP.: W jęz. angielskim:
•

Złóż aplikację, zarejestruj się i ustal egzamin między 01.04.2019 r. a 15.12.2020 r.;

•

Podejdź do egzaminu między 01.07.2019 r. a 31.12.2020 r.

W jęz. chińskim, japońskim, portugalskim, hiszpańskim i tureckim:
•

Złóż aplikację, zarejestruj się i ustal egzamin między 01.04.2019 a 15.12.2020 r.;

•

Podejdź do egzaminu między 01.01.2020 a 31.12.2020 r.

PYT.: Jeżeli nie zdam egzaminu CIA Challenge, czy mogę podejść do niego ponownie?
ODP.: kandydaci, którzy nie zdadzą egzaminu CIA Challenge mogą podejść do niego ponownie nie
wcześniej niż po 60 dniach od daty niezdanego egzaminu. Egzamin można powtarzać do momentu
obowiązywania / dostępności CIA Challenge exam, czyli do 31 grudnia 2020 r. Osoby, które ponownie
podchodzą do egzaminu CIA Challenge, każdorazowo muszą dokonać opłaty. Informacja o opłatach
jest zawarta w tabeli powyżej.

Link do szczegółowych informacji:
https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/CIA-Specialty-Challenge-Exam.pdf

