TABUĽKA BODOV – RE-CERTIFIKAČNÝ SYSTÉM*
Aktivita

Body
Akreditované konferencie

PASÍVNA ÚČASŤ
Organizátor: IAB Slovakia
30
Organizátor: Člen IAB Slovakia alebo
20
spriaznená organizácia
Organizátor: Iná spoločnosť
10
AKTÍVNA ÚČASŤ
Účastník panelovej diskusie
Organizátor: IAB Slovakia
35
Organizátor: Člen IAB Slovakia alebo
25
spriaznená organizácia
Organizátor: Iná spoločnosť
15
Ak je prednáška vedená viacerými rečníkmi, body budú rozdelené medzi jednotlivých rečníkov.

Potrebný dôkaz

Potvrdenie o účasti (vstupenka,
faktúra, potvrdenie od organizátora,
fotografia seba na konferencii)
Rečník
50
40
30

Dátum konferencie, program
konferencie a hodnotenie
prednášky/panelovej diskusie (ak je k
dispozícii)

Školenia/kurzy/workshopy akreditované IAB Slovakia
PASÍVNA ÚČASŤ
10 bodov/za každý školiaci deň, pričom maximálne môže byť udelených 40 bodov
Ak je školenie/kurz/workshop vedie niektorý z DIMAQ trénerov, bude udelených extra 10 bodov.
AKTÍVNA ÚČASŤ (VEDENIE ŠKOLENIA/KURZU/WORKSHOPU AKO TRÉNER)

Potvrdenie o absolvovaní (certifikát,
diplom, potvrdenie od trénera)

15 bodov/za každý školiaci deň, pričom maximálne môže byť udelených 45 bodov

Dátum školenia, program školenia
a hodnotenie školenia (ak je k
dispozícii

*Body v tabuľke sú iba orientačné. Body ku konkrétnemu podujatiu udeľuje správna rada
IAB Slovakia/Master tréneri DIMAQ na základe konkrétneho programu podujatia

1

TABUĽKA BODOV – RE-CERTIFIKAČNÝ SYSTÉM
Aktivita
Článok
Článok – autor je predstavený ako
držiteľ DIMAQ certifikátu
Blogový príspevok (osobný alebo
firemný blog)
E- book/whitepaper
E- book/whitepaper – autor je
predstavený ako držiteľ DIMAQ
certifikátu

Body
Publikačná činnosť

Body udelené na základe:

30 (15 v prípade spolu autorstva)
35 (18 v prípade spolu autorstva)
min. 1 – max. 10
3 extra body ak je autor predstavený ako držiteľ DIMAQ certifikátu
30 (15 v prípade spolu autorstva)
35 (18 v prípade spolu autorstva)

Kópia textu/link na zverejnený text,
názov textu a termín vydania.
Presný počet bodov za blogový
príspevok bude stanovený v závislosti
od témy, zložitosti, dĺžky textu a pod.

Účasť v pracovných skupinách IAB Slovakia
Účastník pracovnej skupiny
Vedúci pracovnej skupiny

2 body / stretnutie
5 bodov /stretnutie

Potvrdenie od vedúceho pracovnej
skupiny
Potvrdenie od výkonného riaditeľa IAB
Slovakia

2

