EGZAMIN CIA:
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Zaktualizowany sylabus do egzaminu CIA

Zaktualizowany sylabus do egzaminu CIA

Niniejszy dokument został przygotowany aby pomóc kandydatom do certyfikatu CIA® i
odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania związane z aktualizacją sylabusa do egzaminu
CIA®.
Niniejszy dokument, dotyczący pytań związanych z egzaminami CIA®, został przygotowany w
sposób przejrzysty, zunifikowany oraz w zgodzie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki
Zawodowej Audytu Wewnętrznego. Przygotowano również nowy podręcznik dla kandydatów
do certyfikatu CIA®, oferujący szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zmian w sylabusie - CIA
Exam: Why and How It’s Changing
Zachęcamy do zapoznania się z „Często Zadawanymi Pytaniami” (FAQs).
1. Czym jest sylabus do egzaminu CIA®?
Sylabus do egzaminu CIA® to wytyczne dotyczące głównych zagadnień poruszanych
na egzaminie. Do każdej części egzaminu jest przygotowany odrębny sylabus (CIA cz.
I, CIA cz. II i CIA cz. III). Razem sylabusy służą jako przewodnik dla kandydatów do
certyfikatu, który pomoże im zidentyfikować materiał, który będzie na egzaminie.
Materiał sprawdzający ich wiedzę i doświadczenie w audycie wewnętrznym, a w
efekcie pozwalający na uzyskanie certyfikatu CIA.
2. Dlaczego zmienił się sylabus do CIA?
Powodem zmiany sylabusa do trzyczęściowego egzaminu CIA jest identyfikacja osób,
które spełniają wymagania związane z posiadanymi kompetencjami w zakresie
audytu wewnętrznego.
Aby mieć pewność, że zawartość egzaminu jest zgodna z bieżącymi wymaganiami
dotyczącymi audytu wewnętrznego, IIA Global (The IIA) przeprowadza okresowe
ankiety dotyczące certyfikacji CIA, która skierowana jest do osób, które takie
certyfikaty posiadają, które chcą przystąpić do programu certyfikacyjnego, jak
również do pracowników naukowych, doświadczonych audytorów oraz interesariuszy
na całym świecie, aby otrzymać informację na temat wymaganej wiedzy,
umiejętności oraz kompetencji, które w obecnym środowisku audytorów
wewnętrznych są najważniejsze. IIA, na początku 2017 roku, przeprowadziło ankietę,
do której przeanalizowania został zatrudniony zewnętrzny specjalista, aby zapewnić
niezależność i bezstronność analizy. Wyniki ankiety potwierdziły potrzebę
sprawdzenia i dokonania zmian w sylabusie do egzaminów CIA.
3. Czy egzamin CIA pozostanie trzyczęściowy?
Tak. Aby uzyskać certyfikat należy zdać wszystkie trzy części egzaminu.
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4. Co się nie zmieniło?
Kandydaci do certyfikatu CIA musza spełnić dotychczasowe wymagania. Ilość pytań
do każdej części egzaminu oraz czas przeznaczony na egzamin nie uległ zmianie.
CIA cz. I – 125 pytań; 2,5 godziny (150 minut);
CIA cz. II – 100 pytań; 2 godziny (120 minut);
CIA cz. III - 100 pytań; 2 godziny (120 minut).
5. Ile należy zdobyć punktów aby zdać egzamin?
Egzaminy będą się odbywały w taki sam sposób jak do tej pory. Rada ds. Certyfikacji
Zawodowych (Professional Certifications Board), na podstawie wyników egzaminów,
określi czy egzamin można uznać za zdany. Dla każdej części egzaminu określona jest
skala punktów od 250 do 750 (maksymalnie). Aby egzamin CIA został zaliczony jako
zdany należy zdobyć 650 lub więcej punktów.

6. Czy w dalszym ciągu wymagane będzie zdanie pierwszej części egzaminu CIA aby
otrzymać certyfikat CRMA®?
Tak. Od osób chcących zdobyć certyfikat CRMA®, oprócz egzaminu CRMA®, będzie
wymagane również zdanie pierwszej części egzaminu CIA® (CIA cz. I).
7. Czy zmieniony zakres egzaminu CIA będzie miał wpływ na posiadaną desygnację
Internal Audit Practitioner?
Osoby, które złożyły aplikację do programu Internal Audit Practitioner i zdały część
pierwszą egzaminu CIA, będą mogły dalej posługiwać się tą desygnacją.

8. W jaki sposób zmieni się sylabus do egzaminów CIA?
Zakresy tematyczne każdej części egzaminu CIA zostały zrewidowane aby najlepiej
odzwierciedlić obecne środowisko audytu wewnętrznego.
• Egzaminy powinny być aktualne i odnosić się do bieżących globalnych praktyk
audytu wewnętrznego;
• Stworzenie lepszej zgodności sylabusa z Międzynarodowymi Standardami
Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego;
• Zminimalizowanie duplikowania oraz zazębiania się zagadnień pomiędzy
trzema częściami egzaminu;
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• Doprecyzowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, które muszą posiadać
kandydaci do certyfikatu aby pomyślnie zdać egzamin.
Poniższe tabele przedstawiają warte zapamiętania zmiany, dotyczące każdej części
egzaminu. Szczegółowe informacje oraz lista referencyjna, dotycząca całego sylabusa,
znajdują się w dokumencie “CIA Exam: Why and How It’s Changing.”

CIA cz. I
Obcena wersja
I. Obowiązkowe Poradniki
Guidance) – 35-45%

Nowa wersja
(Mandatory

II. Kontrola wewnętrzna / ryzyko – 25-35%
III. Przeprowadzanie zadań w ramach
audytu wewnętrznego – Narzędzia i
Techniki Audytu – 25-35%

I. Podstawy audytu wewnętrznego – 15%
II. Niezależność i obiektywność – 15%
III. Biegłość
i
odpowiednia
zawodowa – 18%

dbałość

IV. Program poprawy i zapewnienia jakości –
7%
V. Ład organizacyjny, zarządzanie ryzykiem i
kontrola – 35%
VI. Ryzyka nadużyć – 10%

Dodatkowe, warte zapamiętania, elementy związane z nową wersją sylabusa do części
pierwszej CIA, to:
• W egzaminie zawarto elementy IPPF takie jak Misja Audytu Wewnętrznego oraz
Podstawowe zasady praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
• Nowy sylabus to większa zgodność ze Standardami Atrybutów IIA.
• Egzamin obejmuje zagadnienia związane z różnicami pomiędzy zapewnieniem a
zadaniami doradczymi.
• Egzamin obejmuje odpowiednie zestawienie / przedstawienie zgodności i
niezgodności ze Standardami.
• Największy obszar tej części egzaminu to Ład organizacyjny, zarządzanie ryzykiem i
kontrola, która stanowi 35% całości egzaminu.

3

Zaktualizowany sylabus do egzaminu CIA
• Cześć egzaminu wymaga od kandydatów zademonstrowania podstawowego
zrozumienia koncepcji; inna cześć wymaga od kandydatów posiadania profesjonalnej
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.
CIA cz. II
Obecna wersja
I.

Zarządzanie
funkcją
wewnętrznego – 40-50%

Nowa wersja
audytu

II. Zarządzanie poszczególnymi zadaniami
– 40-50%
III. Kontrole i ryzyka nadużyć – 5-15%

I.

Zarządzanie
działalnością
wewnętrznego – 20%

audytu

II. Planowanie zadania – 20%
III. Wykonanie zadania - 40%
IV. Program poprawy i zapewnienia jakości
– 7%
V. Przekazywanie wyników zadania
monitorowanie jego rozwoju - 10%

i

Dodatkowe, warte zapamiętania, elementy związane z nową wersją sylabusa do części
drugiej CIA, to:
• Sylabus jest w większej zgodności ze Standardami Działania IIA.
• Egzamin obejmuje zagadnienia związane odpowiedzialnością Zarządzającego
Audytem Wewnętrznym za ocenę szczątkowych ryzyk oraz komunikowanie
akceptowanych ryzyk.
• Największy obszar tej części egzaminu to Wykonanie zadania, która stanowi 40%
całości egzaminu.
• Cześć egzaminu wymaga od kandydatów zademonstrowania podstawowego
zrozumienia koncepcji; inna cześć wymaga od kandydatów posiadania profesjonalnej
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.

4

Zaktualizowany sylabus do egzaminu CIA
CIA cz. III
Obcena wersja
I. Ład organizacyjny / Etyka Biznesu –
5-15%
II. Zarządzanie ryzykiem – 10-20%
III. Struktura organizacyjna / procesy i
ryzyka w biznesie – 15-25%

Nowa wersja
I. Wnikliwość w biznesie – 35%
II. Bezpieczeństwo informacji – 25%
III. IT – 20%
IV. Zarządzanie finansowe – 20%

IV. Komunikacja – 5-10%
V. Zarządzanie / Zasady przywództwa –
10-20%
VI. IT / ciągłość w biznesie – 15-25%
VII. Zarządzanie finansowe – 10-20%
VIII. Globalne środowisko biznesowe –
0-10%

Dodatkowe, warte zapamiętania, elementy związane z nową wersją sylabusa do części
trzeciej CIA, to:
• Ilość zagadnień w trzeciej części egzaminu została znacznie zmniejszona.
• Sylabus zawiera nowy obszar tematyczny dotyczący analizy danych.
•

Cześć egzaminu dotycząca bezpieczeństwa informacji została rozwinięta o
dodatkowe tematy takie jak ryzyka cyberbezpieczeństwa oraz nowe praktyki
technologiczne.

• Największy obszar tej części egzaminu to Wnikliwość w biznesie, która stanowi 35%
całości egzaminu.
• Cześć egzaminu wymaga od kandydatów zademonstrowania podstawowego
zrozumienia koncepcji; inna cześć wymaga od kandydatów posiadania profesjonalnej
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.
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9. Od kiedy będą dostępne egzaminy na podstawie nowego sylabusa?
Egzaminy na podstawie uaktualnionego sylabusa powinny być dostępne od stycznia
2019 r. Na początku tylko w języku angielskim, natomiast w innych języka będą
dostępne stopniowo w kolejnych miesiącach.
Informacje o okresie przejściowym dla egzaminów w innych językach będą
opublikowane, po konsultacjach z lokalnymi instytutami IIA, w pierwszym kwartale
2018 r. Egzaminy dostępne obecnie w innych językach niż angielski będą dostępne do
momentu przetłumaczenia nowych egzaminów. Bieżące informacje dotyczące
tłumaczenia pytań egzaminacyjnych zgodnie z nowym sylabusem, będą dostępne na
stronie CIA Exam Syllabi Changes .

10. Kiedy mogę złożyć aplikację lub zarejestrować się na egzamin CIA wg nowego
sylabusa?
Złożenie aplikacji i rejestracja na egzamin możliwa jest w każdej chwili. Po
zatwierdzeniu aplikacji do programu certyfikacyjnego, kandydat ma 4 lata na
ukończenie programu i uzyskanie certyfikatu. Po zatwierdzeniu aplikacji, kandydat
może zarejestrować się na egzamin, po czym będzie miął 180 dni na ustalenie
terminu podejście do egzaminu. Jeżeli kandydat do certyfikatu zdecyduje się na
podejście do egzaminu wg nowego sylabusa, rejestracja nie powinna nastąpić
wcześniej niż 180 dni przed dostępnością nowego egzaminu.

11. Czy jeżeli zdałem / zdałam już pierwszą część egzaminu, będę musiał / musiała jeszcze
raz do niego podejść wg nowego sylabusa?
Nie. Osoby, które zdały pierwszą część egzaminu nie będą musiały ponownie go
zdawać Dotyczy to zarówno kandydatów do certyfikatu CIA jak i CRMA, zgodnie z
wymogami IIA.

12. Czy będzie można podchodzić do egzaminów CIA zanim zaczną obowiązywać nowe
egzaminy?
Tak. Kandydaci do certyfikatu CIA będą mogli rejestrować się i podchodzić do
egzaminów w dotychczasowej wersji dopóki nie zaczną obowiązywać nowe
egzaminy, czyli od stycznia 2019 r. (w wersji angielskiej).
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13. Czy istnieje możliwość wyboru między obecną wersją egzaminu a egzaminem według
nowego sylabusa?
Do momentu uruchomienia egzaminów wg nowego sylabusa (styczeń 2019), na
początku w języku angielskim a następnie kolejnych wersjach językowych, będzie
można zdawać egzaminy wg dotychczasowego sylabusa. Po uruchomieniu
egzaminów wg nowego sylabusa, wcześniejsza wersja egzaminów nie będzie
dostępna.
Dodatkowo, w lipcu 2018 r., w wybranych centrach egzaminacyjnych, IIA Global
uruchomi, oparte o nowy sylabus, beta testy komputerowe dostępne tylko w języku
angielskim. Osoby zainteresowane podejściem do tych testów przed 2019 rokiem,
mogą aplikować do testu wypełniając „new incydent” w systemie CCMS wpisując w
temacie „Beta Test Inquiry”. Przedstawiciel IIA Global skontaktuje się z taką osobą.

14. Gdzie znajdę materiały przygotowujące do egzaminów CIA wg nowego sylabusa?
Ponieważ każdy kandydat do certyfikatu przygotowuje się do egzaminu w inny
sposób, przygotowaliśmy listę kilku sugestii co do tego jak można się przygotowywać
do egzaminu. Lista ta nie wyczerpuje wszystkich możliwości.
• Należy zapoznać się z materiałami, których lista znajduje się na końcu sylabusa
do każdej części CIA ( CIA Exam: Why and How It’s Changing handbook );
• Zapoznaj się z materiałami opracowanymi przez firmy / instytucje prowadzące
szkolenia;
• Weź udział w szkoleniu przygotowującym do egzaminu.

15. Czy po zmianie sylabusa egzaminy będą droższe?
Nie. Zarówno wysokość opłaty aplikacyjnej jak i opłat egzaminacyjnych pozostanie
taka sama. Więcej informacji na temat kosztów znajduje się w linku (Opłaty w
procesie certyfikacyjnym)
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16. Posiadam już certyfikat CIA. Czy zmiany w sylabusie będą miały wpływ na mój
certyfikat?
Nie. Od osób, które pomyślnie zdały trzy części egzaminu CIA i posiadają certyfikat
CIA, nie są wymagane żadne dodatkowe działania, oprócz obowiązkowego
raportowania godzin CPE na koniec każdego roku.

17. Gdzie mogę znaleźć dodatkowe informacje?
IIA Global przygotowało podręcznik dotyczący zmian w sylabusie. Link do informacji (
CIA Exam Syllabi Changes )

18. Z kim mogę się kontaktować jeżeli będę miał / miała więcej pytań?
Dział Customer Relations IIA Global odpowie na wszystkie dodatkowe pytania
(CustomerRelations@theiia.org )
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